








palavras-chave 

resumo 

curriculo, desenvolvimento curricular, educação matemática, perspectivas e 
práticas curriculares de Matemática. 

A presente investigação teve como principal finalidade conhecer e 

compreender as perspectivas de três professores de Matemática do 2' GEB 

acerca do currículo prescrito de Matemática, das suas práticas de ensino e das 

principais fontes de influência nas suas práticas, bem como caracterizar as 

suas práticas de ensino (curriculo em acção), identificando (des)continuidades 

entre estas e as perspectivas das professoras e o enunciado no curriculo 

prescrito. 

O quadro teórico de referência da investigação integra duas grandes áreas: (1) 

o cur~iculo e o desenvolvimento curricular e (2 )  a Educação Matemática e o 

Currículo Nacional de Matemática do Ensino Básico. Relativamente a primeira, 

partindo da discussão do conceito de curriculo, expõem-se algumas 

perspectivas sobre o modo como o curriculo evoluiu ao longo do século XX, 

bem como os factores que influenciaram essa evolução. Apresentam-se ainda 

algumas visoes acerca do que se entende por desenvolvimento curricular e 

sobre os diferentes contextos de decisão, incidindo. no final, sobre o papel 

desempenhado pelo professor nesse processo. A segunda, pariindo de 

perspectivas e orientaçoes curriculares que marcaram esta disciplina, centra-se 

no aclua! currículo nacionai de matemática do ensino básico. 

O estudo seguiu uma abordagem qualitativa e interpretativa, concretizada 

através da realização de estudos de caso de três professoras de Matemática 

do 2' CEB a leccionar na mesma escola. A recolha de dados foi rea!izada no 

ano lectivo de 200612007, atravhs de entrevistas, observaç0es e análise 

documental. 

Dos resultados obtidos conclui-se que: (i) as professoras têm uma opinião 

favorável relativamente ao currículo prescrito de Matemática, em particular, ao 

no que se refere ao documento "Currículo Nacional do Ensino Básico -- 
Competências Essenciais": (ii) as professoras consideram que as suas práticas 

de ensino refiectem o enunciado no curriciiio prescrito de matemática, nomea- 



damente no que respeita a realiza@c de tarefas de natureza diferente, 

incluindo resolução de problemas, actividades de investigação, realiza@o de 

projectos e jogos, no âmbito das quais os alunos são soliciiados a 

conjecturar, argumentar, comunicar, . . .  ; (iii) as práticas das professoras são 

influenciadas por uma diversidade de aspectos, entre os quais se inclui o 

currículo prescrito; no entanto, o factor primeiro de influência é o currículo 

programado; jiv) apesar das professoras terem uma opinião favorável 

relativamente ao currículo prescrito de Maiemática e de tenderem a 

considerar que as suas práticas de ensino reflectem o enunciado no currículo 

prescrito de matemática, denoiou-se alguma descontinuidade entre o 

discurso e a prática, quer ao nível da diversidade de tipos de tarefas e 

frequência com que são usadas, quer ao nível das oportunidades criadas 

para alimentar e sustentar o ciesenvolvimento de competências ligadas ao 

raciocínio e 3 comunicação (em)matemática. 

As implicaçDes emergentes do estudo apontam no sentido de: (i) intervir na 

formação de professores de modo a apoiar e prepara: os docentes para, de 

forma eficaz e fundamentada, lidarem com o actual currículo nacional de 

Matemática; $i) rever c programa de Matemática de modo a haver maior 

coerência entre este e as orientaçoes curriculares expressas no documento 

"Currículo Nacional do Ensino Básico - Competências Essenciais". 



Curriculum, curriculum deveiopment, mathematical education, perspectives 
and mathematics teaching practices 

This study aims (1) to describe and understand the perspective of three 

elemenhry school j5th - 6Ih) maihs teachers concerning ihe mathematics 

curriculum, their teaching practices and the factors which influente their 

teaching practices; and (2) to characterise teaches' practices. 

This theoretical framework is organized into two basic areas: ( I  ) curricuium and 

its development and (2) mathematical education and the national maths 

curriculum for Basic Education. In ihe firsi one, we begin by exploring the 

concept of curriculum and some perspectives concerning the curriculum 

evolution during the twentieth century, highlighting the factors which influenced 

it. Then we discuss the process of curriculum development, pointing out the 

decisions contexts and the teachers' role in this process. In the second 

thematic area, we present an historical perspective on mathematics curriculum 

and, then, we analyse the National Mathematics Curriculum of Basic 

Education. 

The research methodology foliows a qualitative-interpretative approach, based 

on case studies. In order to understand teachers' perspectives and to 

characterise their maths teaching practices, data was coilected jduring iha 

schooi year of 200612007) through individual inierviews, ciassroom 

observaiions and written documents anaiysis. 

From the obtained resuits we can conclude that: (i) these teachers have a 

favourabie opinion on the current mathematics curriculum, especially on the 

document "National Curriculum of the Basic Education - Essential 

Çompetences", (ii) these teachers consider that their ieaching practices reflect 

the prescribed mathematics curriculum, namely in what respects to the 

mathematical tasks, including problem solving, investigations, projects and 

games, in the scope of which the studenls are requested to conjecture, to 

argue, to communicate, ... (iii) teachers practices are influenced by different 

factors, including the national rnathematics curricuium; however the greatest in- 



fluenced by different factors, including the national influente of ieachers' 

practiceç appeers to be the programmed curriculum; jiv) teachers have a 

favourable opinion regarding the current maths curriculum and consiger that 

their teaching practices reflect the mathematics curriculum guidelines; despite 

that, the resulis show some discontinuities between teachers' discourse and 

their teaching practices, namely concerning the type and frequency of tasks 

proposed and the opportunities provided io sustain the development of 

students' cornpetences. 

Various irnplications emerge from the study, including: (i) the irnporiance of 

interviewing in teachers' education in arder to help teachers to deal and to put 

into praciice the national mathernaiics curriculum guidelines; (ii) the 

imporiance of developing a review of ihe rnathematics prograrnmes of basic 

education according to the docurnent: National Curriculum of the Basic 

Educaiion - Esseniial Compeiences. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 
 

 
1.1 - Enquadramento do estudo 

 

Nas últimas décadas, a sociedade tem sido, cada vez mais, caracterizada 

por uma crescente diversidade, multiculturalidade e por avanços científicos e 

tecnológicos que colocam novos e mais exigentes desafios a cada um, enquanto 

pessoa, profissional e cidadão. Como afirma Esteve (1991), as transformações 

sociais, políticas e económicas foram tais que, se descrevermos aos jovens de 

hoje a sociedade dos anos 70, poucas similitudes com a realidade actual eles 

conseguem encontrar. 

Tais modificações tiveram e têm necessariamente o seu reflexo na escola 

(Alarcão, 1998). Assim, a escola é confrontada com novos problemas de 

adequação e eficácia de resposta curricular face às novas realidades no plano 

das necessidades dos alunos, mas também no plano das necessidades da 

sociedade. Deste modo, cabe à escola gerir tais respostas, procurando fazê-lo 

com eficácia e qualidade de acordo com a especificidade dos seus alunos e as 

novas exigências da actual sociedade.  

Foi neste contexto que, na década de 90 do século XX e no início do século 

XXI, em consonância com as tendências da maioria dos sistemas de ensino 

europeus, se configurou com clareza as tensões que atingem o campo do 

currículo escolar (Roldão, 2005). Consequência disso, foi o reconhecimento por 

parte do próprio Ministério da Educação da necessidade de alterar a organização 

e a estrutura da escola e de (re)pensar o modo como esta entende o currículo. 

Desse reconhecimento resultaram várias iniciativas de que são exemplo o 

Projecto Reflexão Participada sobre o Currículo do Ensino Básico, em 1996; 

Projecto de Gestão Curricular Flexível no Ensino Básico, desde 1997; 

Reorganização Curricular do Ensino Básico e Secundário, Decretos-Lei nos 6 e 7 

/2001, respectivamente e, por último, Currículo Nacional do Ensino Básico – 

Competências Essenciais, em Setembro de 2001. Com estas iniciativas 

configuraram-se novas formas de o sistema, as escolas e os professores 

articularem os seus níveis de decisão curricular, no sentido de ruptura da tradição 
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uniformista do passado, em favor de uma maior autonomia e responsabilização 

das escolas pelos seus projectos curriculares, prestando contas deles no quadro 

de um projecto curricular nacional claro que os enquadre e regule (idem, ibidem).  

Em consequência, tem vindo a alterar-se a visão acerca do currículo, 

salientando-se uma perspectiva de currículo como um projecto para uma dada 

realidade e que deve ser assumido, desenvolvido e reflectido pelos agentes que 

constituem a comunidade educativa (Roldão, 1999; Pacheco, 2001). Neste 

quadro, é dada autonomia aos professores para decidir sobre aquilo que se faz na 

escola, o que pressupõe uma mudança significativa na relação dos professores 

com a sua actividade profissional. De meros executores de decisões tomadas por 

outros (funcionários) passam a ser solicitados, como verdadeiros profissionais, “a 

decidir sobre a sua actividade docente, a analisá-la e a responder por ela à luz 

dos seus saberes, a agir reflexivamente e em colaboração com os seus pares. 

Nesta forma mais interventiva de estar na profissão e de integrar uma instituição 

escolar” (Roldão, 2005, p.17), espera-se que o professor assuma o papel de 

decisor e gestor do currículo, exercendo assim a sua actividade – ensinar, isto é, 

fazer com que alguém aprenda (Roldão, 2003). Deste modo, começa a ganhar 

sentido um conceito de currículo oficial como um documento de referência ao 

invés de um documento normativo, aumentando, assim, o poder de decisão da 

escola e do professor na elaboração dos seus projectos curriculares de escola e 

de turma. É nesta perspectiva de “construção de uma concepção de currículo 

mais aberta e abrangente, associada à valorização de práticas de gestão 

curricular mais flexíveis e adequadas a cada contexto” (Abrantes, 2001, p.3) que o 

professor vê valorizado o seu papel como principal responsável pela gestão e 

desenvolvimento curricular.  
 

A passagem para uma apropriação pelas escolas e professores do poder de 
decidir e como ensinar e trabalhar para que os resultados sejam melhores – e 
isto é gerir o currículo – é reclamada pela legislação, teorizada na 
investigação e recomendada nos fóruns internacionais. E parece ser a única 
forma possível e actuante de produzir melhores resultados nos contextos 
complexos que se vivem na escola massificada e em expansão dos tempos 
actuais. Mas está ainda largamente em contradição com todo o modo 
organizacional imposto pela administração às escolas e com a cultura nelas 
dominante que os próprios actores terão de desconstruir. (Roldão, 2005a, p. 
7) 
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Focando a atenção na matemática, o actual Currículo Nacional do Ensino 

Básico (Ministério da Educação, 2001) perfilha orientações que se conjugam em 

duas grandes finalidades: (i) proporcionar aos alunos um contacto com as ideias e 

métodos fundamentais da Matemática que lhes permita apreciar o valor e a sua 

natureza e (ii) desenvolver a capacidade e confiança pessoal no uso da 

matemática para analisar e resolver situações problemáticas, para raciocinar e 

comunicar.  

Por mais inovadoras que sejam as mais recentes orientações curriculares, 

isto não afasta a manifestação de dificuldades e condicionantes na sua 

operacionalização, a qual depende fortemente do professor e das condições que 

lhe são facultadas (Ponte, 1992). Tal como refere Lima (1996, p. 42), uma 

“reforma-decreto” não é sinónimo de “reforma-mudança”, pois “uma não se reduz 

à outra e, pelo contrário, um dos maiores problemas com que as reformas 

decretadas se têm confrontado é exactamente o das mudanças efectivamente 

construídas e praticadas no sistema educativo, nas escolas” e, 

consequentemente, nas práticas dos professores. 

Neste contexto, este estudo insere-se num conjunto de preocupações de 

índole profissional e social com um dos principais tópicos de estudo por parte de 

investigadores e profissionais de educação, sobretudo do corpo docente – o 
currículo e o desenvolvimento curricular.  

 

Neste enquadramento, urge realizar estudos na área de investigação sobre o 

professor de Matemática com a finalidade de compreender as suas perspectivas 

acerca do currículo prescrito, as práticas lectivas (currículo real) e suas relações 

com o currículo prescrito, analisando factores que as condicionam.  

 

 
1.2 – Finalidade e questões do estudo 
 

Segundo Pacheco (2005), é num continuum de decisão curricular que 

aparecem as diferentes, mas encadeadas, fases de desenvolvimento do currículo: 

currículo prescrito, currículo apresentado, currículo programado e planificado, 

currículo real e currículo avaliado (assunto que aprofundaremos no próximo 
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capítulo). No caso particular deste estudo, não pretendemos analisar todo o 

processo de desenvolvimento curricular, mas sim, investigar por um lado, o 

currículo real, isto é, “o currículo que acontece hora a hora, dia após dia, na escola 

e na sala de aula” (Goodlad, 1979, p.61, citado por Pacheco, 2005, p. 52) e, por 

outro, compará-lo com o currículo prescrito – currículo proposto formalmente pela 

Administração Central. Desta comparação resulta o currículo realizado (Gimeno-

Sacristán, 2000) que “medir-se-á, assim, pela contiguidade ou distância ao 

currículo prescrito, com todas as orientações programáticas, actividades e 

conteúdos propostos” (Pacheco, 2001, p. 126), as quais estão infimamente 

dependentes dos fundamentos (concepções, crenças, atitudes e identidade 

profissional) dos professores.  

Reconhecendo que os professores, inseridos no contexto organizacional das 

suas escolas, são elementos decisivos no processo de ensino-aprendizagem, 

esta investigação tem como finalidade conhecer e compreender as perspectivas 

de três professores de Matemática do 2º CEB acerca do currículo prescrito de 

Matemática, das suas práticas de ensino e das principais fontes de influência das 

suas práticas, bem como caracterizar as suas práticas de ensino (currículo em 

acção), identificando (des)continuidades entre estas e as perspectivas das 

professoras e com o próprio currículo prescrito.  

Em suma, o que pretendemos é compreender melhor a complexidade da 

actividade profissional destes professores no que respeita ao processo de 

concretização curricular nas suas salas de aula (currículo real), tendo em conta os 

referenciais nacionais (currículo prescrito) e que contiguidade ou distância há 

entre o currículo real e o currículo prescrito (currículo realizado).  

 

Nesta perspectiva, e tendo em conta a finalidade do estudo formularam-se 

as seguintes questões de investigação: 
 

1) Qual a visão de professores do 2º CEB acerca: 

(i)  do currículo prescrito de Matemática? 

(ii) das suas práticas de ensino? 

(iii) das principais influências nas suas práticas de ensino? 
 

2) Quais as características das práticas de ensino da matemática de 
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professores do 2º CEB? 
 

3) Qual a relação entre o currículo real e o currículo prescrito?  

 

 

1.3 - Pertinência do estudo 
 

Em Portugal, à semelhança do ocorrido em outros países, a reorganização 

curricular generalizada em 2002, reconheceu e deu ênfase ao papel fulcral do 

professor na gestão do currículo. Tal reconhecimento do papel relevante do 

professor como participante activo e indispensável na concepção, elaboração e 

concretização do currículo, fez com que um dos objectivos principais da 

investigação educacional, nos últimos anos, fosse o esforço para compreender a 

prática lectiva dos professores (Santos, 2000). Deste modo, torna-se pertinente 

compreender o modo como os professores interpretam e procuram concretizar o 

currículo à luz das novas orientações curriculares, pois, tal como referiram Ponte e 

Santos (1998), o fosso existente entre as concepções e as práticas profissionais e 

as novas orientações exigem um esforço mais profundo de investigação sobre os 

factores que condicionam toda a organização da prática pedagógica. 

Como salientam Ponte e Serrazina (2004, p. 51), “as práticas profissionais 

dos professores de Matemática são certamente um dos factores que mais 

influencia a qualidade do ensino e da aprendizagem dos alunos”. E sabendo que a 

Matemática é uma disciplina, tradicionalmente, marcada pelo insucesso escolar, 

torna-se premente fazer um estudo sobre as perspectivas dos professores acerca 

do currículo prescrito e sobre as suas práticas lectivas, pois elas relacionam-se de 

forma directa com a aprendizagem dos alunos.  

Este estudo afigura-se como sendo potencialmente útil para professores, 

investigadores, formadores de professores que, em Portugal, estão empenhados 

numa efectiva renovação e melhoria do ensino e aprendizagem da Matemática. 

Ao procurar conhecer e compreender a perspectiva de professores acerca do 

currículo prescrito de matemática, das suas práticas lectivas e dos factores que as 

influenciam e caracterizar as práticas de professores de matemática poderá ser 

um contributo para a identificação e análise de factores fundamentais para que o 

processo de ensino e aprendizagem se torne mais eficaz na formação de 
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cidadãos matematicamente competentes.  

Finalmente, um outro aspecto que justifica a pertinência deste estudo, 

prende-se com as motivações de natureza pessoal que se inserem num conjunto 

de preocupações de índole profissional e social que têm acompanhado o 

investigador desde que iniciou a sua vida profissional como docente. Foi na 

tentativa de ser cada vez mais um verdadeiro profissional (Roldão, 2005) que o 

investigador optou, inicialmente, pela candidatura ao mestrado em gestão 

curricular e, posteriormente, por um estudo neste âmbito, pois tal como Alarcão 

(2001) salienta: “uma das maiores capacidades que o ser humano detém é a 

capacidade de aprender ao longo da vida” (p. 14). 
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CAPÍTULO II – REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

A revisão de literatura que de seguida apresentamos subdivide-se em dois 

subcapítulos: (i) o currículo e o desenvolvimento curricular e (ii) a educação 

matemática e o currículo de Matemática do ensino básico.  

Assim, no primeiro subcapítulo, partindo da discussão do conceito de 

currículo, expomos algumas perspectivas sobre o modo como o currículo evoluíu 

ao longo do século XX, bem como factores que influenciaram essa evolução. De 

seguida, apresentamos algumas visões acerca do que se entende por 

desenvolvimento curricular e sobre os diferentes contextos de decisão, incidindo, 

no final, sobre o papel desempenhado pelo professor nesse processo, uma vez 

que de todos os decisores curriculares, ele é o mais determinante no currículo 

que põe em acção na sala de aula. 

Para além da sua dimensão global, o currículo inclui, geralmente, áreas 

disciplinares ou disciplinas, e aqui importa considerar a Matemática. Assim, no 

segundo subcapítulo, partindo das perspectivas e orientações curriculares que 

marcaram esta disciplina ao longo do tempo, centrar-nos-emos no actual currículo 

nacional de matemática do ensino básico. 

 

 

2.1 - O currículo e o desenvolvimento curricular 
 

2.1.1 - O conceito de currículo 
 

Currículo é um conceito que admite uma multiplicidade 
de interpretações e teorizações quanto ao seu 
processo de construção e mudança. Contudo, refere-
se sempre ao conjunto de aprendizagens 
consideradas necessárias num dado contexto e tempo 
e à organização e sequência adoptadas para o 
concretizar ou desenvolver (Roldão, 1999, p. 43) 

 
Vivemos uma época onde proliferam palavras (palavras-leitmotiv) que 

suscitam uma constelação de referências conceptuais e práticas. No caso 
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particular do campo educativo, umas dessas palavras-mito é a de currículo 

(Zabalza, 1992). Gimeno-Sacristán (2000) refere que o currículo é um conceito de 

utilização recente, a sua teorização carece ainda de adequação e sistematização 

e não existe uma única e consensual definição de currículo.  

Vários autores, de que são exemplo Apple (1997), Gimeno-Sacristán (2000), 

Huebner (1985), Ribeiro (1990), Roldão (1999, 2000a), Pacheco (2001, 2005), 

Sá-Chaves (2000) e Vilar (1994), salientam que a polissemia que caracteriza o 

conceito de currículo traduz-se numa vasta e diversa gama de interpretações. Sá-

Chaves (2000), Ribeiro (1990) e Huebner (1985) acrescentam a essa 

característica a falta de precisão do termo currículo, pois a “palavra aponta para 

diversas, e inclusive paradoxais, intenções dos educadores; está carregada de 

ambiguidade, falta-lhe precisão, refere-se, de um modo geral, a programas 

educativos das escolas” (Huebner, 1985, p. 212). 

Importa, pois, analisar posições de investigadores e aproximações à noção 

de currículo feitas nacional e internacionalmente. Procurando traduzir a 

complexidade do campo em análise e os significados diversos, por vezes parciais 

e contraditórios, que surgem na literatura da especialidade, Gimeno-Sacristán 

(2000) na esteira de Schubert (1986), refere algumas imagens que o conceito de 

currículo lhe sugere: 
 

o currículo como conjunto de conhecimentos ou matérias a serem superadas 
pelos alunos dentro de um ciclo – nível educativo ou modalidade de ensino é 
a acepção mais clássica e desenvolvida; o currículo como programa de 
actividades planeadas, devidamente sequenciadas, ordenadas 
metodologicamente, tal como se mostram num manual ou num guia do 
professor; o currículo também foi entendido, às vezes, como resultados 
pretendidos da aprendizagem; o currículo como concretização do plano 
reprodutor para a escola de determinada sociedade, contendo conhecimentos, 
valores e atitudes; o currículo como experiência recriada nos alunos por meio 
da qual podem desenvolver-se; o currículo como tarefa e habilidades a serem 
dominadas – como é o caso da formação profissional; o currículo como 
programa que proporciona conteúdos e valores para que os alunos melhorem 
a sociedade em relação à reconstrução social da mesma. (Gimeno-Sacristán, 
2000, p. 14) 

 

Rule (1973, citado por Gimeno-Sacristán, 2000), numa revisão de literatura 

especializada norte-americana, encontrou mais de uma centena de definições de 

currículo, que enquadrou em dois grandes grupos de significados. O primeiro 
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inclui a concepção de currículo como definição de conteúdos da educação; como 

planos ou propostas, especificação de objectivos, soma de aprendizagens ou 

resultados. O segundo integra a concepção de currículo como experiência, isto é: 
 

o currículo como guia da experiência que o aluno obtém na escola, como 
conjunto de responsabilidades da escola para promover uma série de 
experiências, sejam estas as que proporciona consciente e intencionalmente, 
ou experiências de aprendizagem planeadas, dirigidas ou sob supervisão da 
escola, idealizadas e executadas ou oferecidas pela escola para obter 
determinadas mudanças nos alunos, ou ainda, experiências que a escola 
utiliza com a finalidade de alcançar determinados objectivos. (Gimeno-
Sacristán, 2000, p. 14, grifos do autor) 
 

Na mesma linha, Pacheco (2001, 2005) procurando a clarificação do 

conceito de currículo e tomando como ponto de partida a evolução natural do 

conceito de currículo enquanto expressão de um projecto de escolarização, 

analisa ideias de vários autores de modo a construir um entendimento mais 

profundo deste conceito. Assim: 
 

Enquanto expressão de um projecto de escolarização, o conceito de currículo 
tem sofrido, ao longo dos tempos, uma erosão natural que o tem transportado 
desde uma concepção restrita de um plano de instrução até uma concepção 
aberta de projecto de formação, no contexto de uma dada organização. 
(Pacheco, 2005, p. 30) 
 

Deste modo e partindo do espectro conceptual do termo, este autor, também 

identifica duas tradições distintas:  

 a primeira, representante de uma perspectiva técnica de conceber a escola 

e a formação e, com início formal na idade média, define currículo “no plano 

formal de organizar a aprendizagem num contexto organizacional, 

previamente planificado, a partir de finalidades e com a determinação de 

condutas formais precisas, através da formulação de objectivos“ (idem, 

ibidem). 

 a segunda, filiada numa perspectiva prática e emancipatória de inter-

relação dos diversos contextos de decisão, define currículo “como um 

projecto que resulta não só do plano das intenções, bem como do plano da 

sua realização no seio de uma estrutura organizacional” (idem, ibidem, p.33). 
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Na primeira tradição, o currículo é identificado com um conjunto de 

conteúdos a ensinar e como um plano de acção pedagógica, fundamentado e 

implementado num sistema tecnológico. Assim e utilizando as concepções 

curriculares de Gimeno-Sacristán (2000), o currículo transforma-se num legado 

tecnológico e eficientista. Integram-se nesta perspectiva, as definições que 

apontam para o currículo como um conjunto de conteúdos a serem ensinados 

pela escola – conceito tradicional de currículo (Ribeiro, 1990; Pacheco, 2001). 

Aliás, Ribeiro (1990) salienta que, no conceito tradicional, o currículo confunde-se 

com um “conjunto estruturado de matérias de ensino com peso relativo diverso, o 

qual se traduz, concretamente, na distribuição variada de tempos lectivos 

semanais ou «unidades de crédito» por cada uma das disciplinas que fazem parte 

do plano de estudos.” (pp. 11-12) 

Na mesma linha, para autores como Tyler, Good, Belth, Phenix, Taba, 

Johnson e Hainaut, entre outros, o currículo é determinado por uma intenção 

prescritiva, situada num plano bem delineado, de acordo com a natureza das 

disciplinas, determinado em termos de resultados de aprendizagem, traduzido 

num plano de estudos ou programa muito estruturado e organizado na base da 

definição de objectivos – conteúdos – actividades – avaliação, de acordo com a 

natureza das disciplinas (Pacheco, 2005).  

Para Pacheco (2005), na segunda tradição, o currículo é perspectivado 

como um projecto que resulta não só do plano das intenções, mas também do 

plano da sua realização no seio de uma organização. Na opinião deste autor, 

pode-se enquadrar nesta visão as definições propostas por Schwab, Stenhouse, 

Gimeno-Sacristán, Zabalza, Kemmis, entre outros.  

Estes autores apontam para uma definição de currículo, por um lado, como o 

conjunto das experiências educativas vividas pelos alunos, dentro do contexto 

escolar e dependentes de intenções prévias e, por outro lado, como um propósito 

bastante flexível, que permanece aberto e dependente das condições da sua 

aplicação. A definição de Stenhouse (1984) em que afirma que “um currículo é 

uma tentativa de comunicar os princípios e aspectos essenciais de um propósito 

educativo, de modo que permaneça aberto a uma discussão crítica e possa ser 

efectivamente realizado” (p. 29), expressa bem esta tradição “prática”. 
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Esta noção de currículo está patente na tradição anglo-saxónica, bem como 

na Escola Progressista norte-americana e na Escola Nova europeia, na qual o 

currículo é conceituado de forma abrangente, englobando as decisões tanto a 

nível de estruturas políticas, como a nível de estruturas escolares.  

Estas duas tradições, a que Pacheco (2005) faz alusão, são formas 

divergentes de conceptualizar o currículo, mas não podem ser reconhecidas como 

realidades distintas e dicotómicas de uma mesma prática.  

 

Por tudo o que foi dito anteriormente, podemos afirmar que não existe uma 

única definição de currículo que aglutine todas as ideias acerca da estruturação 

das actividades educativas, sendo admissível que o currículo se defina, 

essencialmente, pela sua complexidade e ambiguidade (Pacheco, 2005).  

Nesta linha de pensamento, Tanner e Tanner (1987, citados por Sá-Chaves, 

2000) referem que o significado do termo currículo “vem mudando 

significativamente ao longo do tempo, reflectindo diversas, e por vezes conflituais, 

escolas de pensamento, pelo que é altamente improvável encontrar uma 

definição universalmente aceite” (p. 29). 

Contudo, embora seja uma “tarefa árdua, conflitual e problemática” (Pacheco, 

2005, p.35) chegar a uma definição global do significado de currículo, dado que 

há uma pluralidade e diversidade de perspectivas, salientamos a definição 

proposta por este autor: 
 

[…] currículo define-se como um projecto, cujo processo de construção e 
desenvolvimento é interactivo e abarca várias dimensões, implicando unidade, 
continuidade e interdependência entre o que se decide em nível de plano 
normativo, ou oficial, e em nível de plano real, ou do processo de ensino-
aprendizagem. Mais ainda, o currículo é uma prática pedagógica que resulta 
da interacção e confluência de várias estruturas (políticas/administrativas, 
económicas, culturais, sociais, escolares, …) na base das quais existem 
interesses concretos e responsabilidades compartilhadas. (Pacheco, 2005, p. 
37) 
 

Neste sentido de currículo como projecto, as escolas são chamadas a 

participar no processo de tomada de decisões sobre o currículo que concretizam 

(Roldão, 1995, 1999, 2000; Zabalza, 1992a). As escolas deixam de ser um 

espaço de execução curricular para se transformarem em centros de decisão 
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curricular procurando adequar o currículo às suas realidades, isto é, as escolas 

são envolvidas na gestão curricular, que Roldão (1995) define como o “conjunto 

de processos e procedimentos através dos quais se tomam as decisões 

necessárias quanto aos modos de implementação e organização do currículo” (p. 

7). 

Desta forma, o currículo deixa de ser trabalhado de um único modo pelas 

escolas e passa a constituir-se como um binómio curricular: i) por um lado, tem 

que definir-se a nível nacional com muita clareza – quais são as aprendizagens 

essenciais comuns e de que instrumentos é que elas se servem em termos 

programáticos – core curriculum (Roldão, 1999a) ou dimensão curricular instituída 

de carácter macro-estrutural e de âmbito nacional (Sá-Chaves, 2003) e, por outro 

lado, ii) é importante dar autonomia às escolas e aos professores para 

construírem os seus projectos curriculares de acordo com os contextos sociais em 

que trabalham (dimensão local e regional), mas tendo sempre em mente a 

concretização que cada escola faz desse core curriculum, isto é: 
 

uma dimensão curricular instituínte, enquanto prática e exercício de 
relação educativa, contingente, aberta e reflexiva para poder integrar a 
informação situacional no decurso da própria acção e, também, para adequar 
esta às circunstâncias nela emergentes (Sá-Chaves, 2003, p. 6, grifo da 
autora).  

 

Nesta perspectiva, o currículo transforma-se num “genuíno processo de 

decisão e gestão curricular, o que implica construir e fundamentar propostas, 

tomar decisões, avaliar resultados, refazer e adequar processos ao nível da 

escola e dos professores” (Roldão, 1999a, p.38). Deste modo, estes responsáveis 

têm margem de manobra e flexibilidade maiores, mas também um acrescido grau 

de responsabilidade (Roldão, 2000), assumindo assim um papel central nas 

decisões e no desenvolvimento curricular.   
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2.1.2- Evolução curricular ao longo do século XX – Uma lógica 
pendular 

 

O que se considera desejável varia, as necessidades 
sociais e económicas variam, os valores variam, as 
ideologias sociais e educativas variam e/ou conflituam 
num mesmo tempo – e o currículo escolar corporiza, 
ao longo dos tempos e em cada contexto, essa 
variação e essa conflitualidade. (Roldão, 1999, p. 24) 

 

Neste ponto analisamos sinteticamente os principais movimentos que 

fizeram mudar os currículos e os principais teóricos cuja influência foi evidente 

nessa evolução. Para compreender o modo como o currículo evoluiu é importante 

começar por perceber os grandes factores que os influenciaram, nomeadamente: 

a sociedade, os saberes científicos, a representação do aluno (Roldão, 1999a), e 

o conhecimento que se tem do professor e da dinâmica de funcionamento da 

escola. 

 
 
2.1.2.1 - Factores que influenciaram o currículo 
 

A sociedade é apontada como grande factor influente do currículo dado que 

“é a partir das concepções, valores e necessidades sociais e económicas, 

políticas de um dado contexto sociotemporal que se estruturam as respostas da 

instituição curricular, traduzidas em grande parte no currículo escolar proposto” 

(Roldão, 1999a, p. 15). Por esse motivo, D` Ambrósio (1998) afirma que “a 

educação é uma estratégia criada pela sociedade para promover a criatividade e 

a cidadania” (p. 9), realçando bem a influência que as questões de natureza 

social têm ao nível do definir as características da educação que se pretende 

proporcionar aos indivíduos que integram essa sociedade. Também Roldão (2000) 

salienta que o currículo é muito influenciado pela sociedade, afirmando que, o 

currículo é sempre, primeiro que tudo, uma construção social. 

Outro factor que influencia o currículo escolar tem a ver com os saberes 

científicos, em constante e rápido progresso. Esta influência vai introduzindo, 

embora não necessariamente de forma imediata, novos elementos ou áreas 

científicas, bem como outras formas de encarar o saber (Roldão, 1999a) que, 
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segundo Brocardo (2001), se podem traduzir noutras formas de abordar 

conteúdos já existentes no currículo, na menor ênfase dada a alguns dos 

conteúdos que eram habitualmente trabalhados ou na recomendação de 

privilegiar novas metodologias. 

Um outro factor de influência do currículo, na esteira das teorias curriculares, 

é a representação social e pedagógica que do aluno se faz, enquadrada pelo 

contributo de áreas do saber ligadas às Ciências da Educação. Basta recordar o 

fosso existente entre uma perspectiva que encarou o aluno como sujeito passivo, 

receptor de informação e a visão que encara o aluno como um sujeito activo e 

responsável pela construção da seu próprio saber. 

Contudo, para além destes três factores, outros são considerados como 

influentes na evolução curricular. Ponte et al. (1997) apontam o conhecimento 

que se tem do professor e a dinâmica do funcionamento escolar como outro 

desses factores.  

 

 

2.1.2.2 - A evolução pendular  
 

Roldão (1999a) refere que da dinâmica gerada entre diversos factores (a 

sociedade, os saberes científicos, a representação do aluno e o conhecimento 

que se tem do professor), e do peso relativo de cada um, resulta a dinâmica 

evolutiva do currículo escolar em cada contexto.  
 

A análise dessa dinâmica ao longo de século XX, em muitos dos países da 
chamada cultura ocidental – América do Norte e Europa – revela, numa 
perspectiva macro e excluindo situações excepcionais, como é o caso do 
português, uma tendência para o que, na gíria curricular, se tem designado 
por pêndulo oscilante. (idem, ibidem, p. 16) 
 

 Aborda-se, de seguida, a dinâmica gerada entre os factores supracitados 

que vêm obedecendo a uma lógica de alternância – o swinging pendulum – entre 

a valorização dos saberes e da excelência académica, por um lado, e a 

relevância atribuída aos interesses e necessidades dos alunos, por outro (idem, 

ibidem). 



CAPÍTULO II – REVISÃO DA LITERATURA 
 

 15

Em geral, a história do currículo começa a ser contada a partir da 

democratização do ensino, que nos Estados Unidos se deu nos primórdios do 

século XX. Nesta época, salientava-se a importância de desenvolver as 

potencialidades e as competências dos alunos, de lhes proporcionar um ambiente 

de aprendizagem em que fossem eles os responsáveis por descobrir e construir o 

seu próprio conhecimento, sendo dada ênfase à ligação da aprendizagem às 

necessidades práticas da vida social (Roldão, 1999a). Sobressaíram as ideias de 

John Dewey sobre educação, expressas num breve ensaio publicado em 1902, 

intitulado The child and the curriculum, onde lançou os fundamentos da escola 

progressista, que tinham no aluno o centro das preocupações da construção do 

currículo. Contudo, apesar dessa notoriedade, Franklin Bobbitt, na sua obra How 

to make a curriculum, apresentou um modelo, com pretensão científica que, 

segundo ele, dava resposta à preocupação de preparar todos os jovens para 

“cinquenta anos da vida adulta e não para os vinte anos de infância e 

adolescência” (Bobbitt, 1924, p. 8, citado por Pacheco, 2005, p. 32). A lógica 

subjacente era a eficiência social. 

No entanto, em meados do século XX, o pêndulo oscilante deslocou-se para 

a dimensão dos saberes, decorrente, em parte, da alegada falta de preparação 

académica patenteada pelas escolas de inspiração progressista e, em larga 

medida, da agudização da competição científico-tecnológica, bem como das 

exigências de sociedades cada vez mais tecnicizadas e mais exigentes do ponto 

de vista da competência científica nos vários sectores do mercado de trabalho 

(Roldão, 1999a). 

Desta necessidade de valorizar os saberes, surge a revalorização curricular 

que, numa perspectiva geral, é entendida de modo diferente por dois movimentos. 

Por um lado, os movimentos de cariz behaviorista – na linha de Tyler (1949) e de 

Bloom (1956) – e, por outro, o movimento ligado ao New Academic Reform 

Movement dos anos 60 e 70, no qual desempenhou um papel fundamental a 

teorização de Jerome Bruner.  

Segundo a primeira perspectiva, é introduzido nos currículos um forte teor 

técnico na planificação e na avaliação do ensino (Roldão, 1999a). A perspectiva 

do movimento behaviorista, associada às ideias de Ralph Tyler que valorizam os 
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objectivos educacionais e a sua introdução no design e na implementação do 

currículo, é sustentada pelo trabalho desenvolvido por Bloom relativo à taxonomia 

de objectivos educacionais (Freitas, 2000). Esta taxonomia de objectivos 

educativos, que viria a consolidar aquele que foi chamado o paradigma da 

educação por objectivos, inicialmente apenas para o domínio cognitivo mas 

posteriormente estendida ao domínio afectivo, identifica métodos e oferece 

normas para a formulação precisa de objectivos educativos, com destaque para a 

necessidade de serem formulados em termos de condutas observáveis – tendo 

em vista possibilitar a sua posterior avaliação (Eisner, 1967 citado por Canavarro, 

2003).  

No quadro do movimento ligado ao New Academic Reform Movement,  
 
os currículos deveriam […] acentuar a dimensão científica e aproximar-se do 
modo de construção do saber científico, quer pela apropriação pelos alunos 
da estrutura conceptual de cada disciplina científica, quer pela prática, na 
aprendizagem dos métodos de descoberta próprios da ciência, 
recomendados para todos os níveis da escolaridade, embora com alguma 
adequação ao nível etário dos alunos. (Roldão, 1999a, p.17) 
 

Contudo, os resultados deste movimento ficaram aquém das expectativas e 

revelaram-se de difícil aplicação a alunos mais jovens (Roldão, 1999a). 

No início dos anos 70, o pêndulo afasta-se de novo do enfoque na dimensão 

dos saberes científicos e volta novamente a ser recolocado nos alunos e nos 

seus interesses (Roldão, 1999a). Nesta década assistiu-se, à discussão sobre as 

relações entre a teoria e a prática curriculares e intensificou-se a oposição aos 

teóricos na linha Tyleriana. É também nos anos 70 que chegam aos Estados 

Unidos pensadores europeus – de que são exemplo Marx, Freud, Sartre e 

Habermas – carregados de ideologias políticas, acolhidos com interesse, em 

particular, pela Sociologia da Educação (Canavarro, 2003). Como explica Freitas 

(2000, p. 43): “ A ortodoxia em relação à classe social e ao primado da economia 

tornam-se pontos críticos para a fundamentação de uma teoria do currículo”. 

Nos finais dos anos 70 e durante a década de 80, face ao baixo nível de 

conhecimentos científicos e de resultados académicos alegadamente causados 

pelos currículos assentes na relevância e significado social dos temas abordados, 

o pêndulo volta a oscilar para o domínio dos saberes. Reclama-se a necessidade 
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de garantir, através do currículo, o domínio de conhecimentos básicos e o 

desenvolvimento de uma aprendizagem mais sistematizada. Concomitantemente 

com este movimento designado por back to basics, surge também uma 

perspectiva bem diversa, cujo enfoque é a preparação cívica e a formação dos 

indivíduos como cidadãos intervenientes na sociedade democrática (Roldão, 

1999a).  

No findar do século XX, a evolução curricular foi marcada por influências 

que integram elementos de diversas correntes no domínio do currículo, 

consequência da sua coexistência em simultâneo, decorrente do facto de 

nenhuma ter extinguido as anteriores, o que faz com que o domínio curricular 

seja muitas vezes entendido como “confuso” (Jackson, 1992). De facto, como 

realça Roldão (1998), a evolução curricular recente e as perspectivas futuras, 

indicam uma evolução em espiral em que cada nova tendência retoma algumas 

das concepções precedentes, embora equacionadas de forma distinta. Assim, a 

concepção pendular que marcou o século XX parece superada em favor de uma 

tendência eclética em que se “incorporam elementos teóricos das diversas 

correntes de pensamento ao nível do currículo que permaneceram como mais 

significativas e que nem sempre são fáceis de conciliar” (Roldão, 1999a, p. 18). 

 

 

2.1.2.3 - Evolução curricular em Portugal – sua especificidade 
 

No que se refere à situação portuguesa, a alternância entre os diversos 

factores (a sociedade, os saberes científicos, a representação do aluno e o 

conhecimento que se tem do professor) que está na origem da imagem do 

pêndulo oscilante, foi marcadamente constrangida pelo regime totalitário que se 

viveu durante cerca de cinquenta anos (1926-1974). De acordo com Roldão 

(1999a), este regime marcou o país pelo isolamento em relação à informação 

teórica no domínio das ciências da educação que proliferava no resto do mundo 

(nomeadamente no que se refere à escola de inspiração progressivista – 

inspirada por Dewey e o behavourismo – teorizado por Tyler e Bloom) e gerou o 

“imobilismo quase total nos currículos escolares” (p. 18).  
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Após o 25 de Abril de 1974, as teorias já difundidas noutros países foram, 

em várias reformas, adoptadas e abandonadas de forma quase anárquica por 

uma sociedade ávida de transformações, sobrepondo-se e verificando-se em 

simultâneo. Assim, as primeiras mudanças curriculares, realizadas ainda em 1974, 

foram fortemente marcadas por duas linhas teóricas de origem bem distinta:  
 

a influência do Academic Reform Movement, por um lado, com o enfoque na 
estrutura das ciências e na prática de métodos de descoberta científica […] e, 
por outro, a concepção de currículo centrado no aluno, com a valorização dos 
seus interesses e a promoção da sua autonomia como pessoa e futuro 
cidadão, mais próximas das correntes progressivistas  ou do que se designou 
também por Escola Nova. (Roldão, 1999a, p. 19)  
 

As perspectivas curriculares de raiz behaviorista viriam a tornar-se uma fonte 

de influência dos currículos, um pouco mais tarde, a partir dos anos de 1976/1977, 

com a designação de pedagogia por objectivos em que as regras formais da 

planificação e avaliação derivadas da taxonomia de Bloom se erigiam em 

concepção pedagógica, sem de facto o serem (Roldão, 1999a).  

Na década de 80, com a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo 

(LBSE), desencadearam-se mudanças consideráveis no sistema de ensino em 

Portugal, nomeadamente a nível dos currículos. Como reconheceu Roberto 

Carneiro (1987, citado por Pacheco, 2001), o currículo “é um dos vectores 

fundamentais da reforma. Trata-se de um ponto nevrálgico” (p. 157). De facto, 

ocorreram algumas mudanças em termos curriculares, de que são exemplo: (i) a 

organização curricular em 3 ciclos sequenciais para ensino básico (1º ciclo de 

quatro anos, 2º ciclo de 2 anos e 3º ciclo de três anos) e secundário (com a 

duração de três anos); e (ii) a introdução do Área-Escola e das Actividades de 

Complemento Curricular. 

No entanto e como salienta Pacheco (2001), esta reforma curricular pouco 

ou nada trouxe para a resolução de cinco áreas-problema, identificadas na 

proposta de reorganização dos planos curriculares do Grupo de Trabalho da 

Comissão de Reforma do Sistema Educativo (CRSE), no que se refere ao 

desenvolvimento do currículo (Silva, Emídio e Grilo, 1990). Tais áreas eram: (1) 

inexistência de estruturas de orientação, de apoio e de coordenação de qualquer 

processo de desenvolvimento curricular em todas as suas etapas (planeamento, 
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experimentação, acompanhamento e avaliação); (2) excessivo centralismo no 

processo de tomada de decisões; (3) falta de investimento na organização de 

redes de apoio, regional e local, e na formação dos docentes na área do 

desenvolvimento curricular; (4) carência de recursos didácticos essenciais e de 

material de consumo corrente; (5) inexistência de um estatuto do pessoal docente 

que defendesse a estabilidade dos postos de trabalho e definisse a margem de 

intervenção pedagógica individual e colectiva dos professores.   

  Os anos 90 (sobretudo a segunda metade) do século XX são os do 

reconhecimento de que a reforma (de Roberto Carneiro) se tornara impossível, na 

medida em que os problemas diagnosticados se mantinham nas estruturas 

curriculares e nas práticas dos professores e alunos. Deste modo, nos 

documentos orientadores das políticas educativas para os ensinos básicos e 

secundário, o Ministério da Educação (1998) reforçou a centralidade da escola 

nas decisões curriculares, bem como dos professores e de outros agentes sociais 

na construção do projecto curricular (Pacheco, 2001).  

Em consonância com estas ideias, no Currículo Nacional do Ensino Básico – 

Competências Essenciais (Ministério da Educação, 2001) é assumida uma “nova 

cultura de currículo” onde este é perspectivado como um projecto aberto e flexível, 

“sempre inacabado e susceptível de melhoramentos de diversos tipos” (nota de 

apresentação do Currículo Nacional do Ensino Básico da autoria de Paulo 

Abrantes, Ministério da Educação, 2001) e se delega nos professores a 

responsabilidade pela sua gestão e pela tomada de decisões no âmbito do seu 

desenvolvimento, adaptadas às especificidades de cada contexto escolar. É esta 

lógica curricular que Roldão (2005) designa por binómio curricular:  
 

[…] procura-se criar o binómio transformando o currículo nacional num 
documento mais aberto, orientado também para competências comuns a 
alcançar (Currículo Nacional do Ensino Básico, Setembro de 2001) e, 
simultaneamente, alargar a autonomia das escolas para que caminhem para 
projectos curriculares próprios, ou seja, adaptem o currículo nacional de 
forma a conseguir o máximo de aprendizagens dos seus alunos face a essas 
competências. (DL. 6/2001) (p. 10) 
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2.1.3 – Desenvolvimento curricular  
 

Não há nada raro e misterioso sobre o 
desenvolvimento do currículo, nem requer um elevado 
grau de especialização técnica nem está reservado 
exclusivamente aos consagrados, mas representa, 
sem dúvida, uma questão muito complexa (Kliebard, 
1985, p. 227) 

 

O sentido que se atribui ao desenvolvimento curricular depende, 

evidentemente, da definição de currículo que se adopta (Taba, 1962; Pacheco, 

2001).  

Canavarro (2003), na esteira de Howson (1979), identifica três ideias que, 

em geral, estão associadas ao conceito de desenvolvimento curricular: (1) o 

acento tónico é posto nas iniciativas de todo o sistema de ensino, ajustadas a 

países com tradição centralizadora; (2) diz respeito a projectos curriculares que 

envolvem um certo número de escolas ou de turmas dentro de um mesmo espaço 

escolar, protagonizado pelos próprios professores; (3) corresponde às práticas 

curriculares de um professor que, individualmente ou com um grupo de colegas, 

leva a cabo as experiências que entende. Esta autora afirma, ainda, que:  
 

Se é verdade que o desenvolvimento curricular em larga escala é aquele que 
tem maior visibilidade, nomeadamente quando é lançada uma reforma 
curricular num país, a compreensão global do currículo não pode deixar de 
fora os movimentos locais e [individuais] informais que tantas vezes acabam 
por se repercutir na inovação formal. (Canavarro, 2003, p. 118) 
 

As teorias curriculares propõem também diferentes interpretações para o 

conceito de desenvolvimento curricular, dependendo do modo como é entendido 

o trajecto de formação (Pacheco, 2005). Assim e ao analisarmos as várias e 

distintas teorias curriculares apresentadas por este autor (2001), podemos 

constatar que:  

 Na teoria técnica, pressupõe-se um processo demarcado em três 

momentos fundamentais: elaboração, implementação e avaliação, tudo se 

conjugando numa racionalização dos meios em função de objectivos e de 

resultados – na linha da racionalidade técnica (Schön, 1987);  
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 Na teoria prática, rejeita-se a compartimentação dos três momentos 

anteriormente referidos e, segundo o princípio taylorista, defende-se que tal 

processo é um empreendimento compartilhado e que as decisões dos 

professores não são desejáveis, mas simplesmente inevitáveis; 
 

 Na teoria crítica, reforça-se ainda mais a interdependência do processo de 

desenvolvimento curricular que deve ser compreendido como uma 

problemática em que se reconhece liberdade aos intervenientes (professores, 

pais, alunos e outros membros da comunidade educativa) para negociar e 

determinar os conteúdos curriculares, sendo salientada a integração dos 

professores em comunidades críticas – já que as escolas estariam 

organizadas para a aprendizagem reflexiva. 
 

Embora o modelo configurado pela teoria técnica tenha tradições e esteja 

muito enraizado em sociedades como a portuguesa (Roldão, 2000a), outros 

modelos de desenvolvimento curricular, mais consentâneos com as propostas das 

teorias prática e crítica, têm vindo a ser sistematizados (Canavarro, 2003). Por 

exemplo, Pacheco (2005) salienta que apesar das diferentes concepções de 

currículo – plano de acção pedagógica, projecto e práxis – reconhece-se que o 

desenvolvimento curricular é um processo de construção que envolve pessoas e 

procedimentos acerca de aspectos como: quem toma decisões acerca das 

questões curriculares? Que escolhas são feitas? Que decisões são tomadas? 

Como é que essas decisões são traduzidas na elaboração, realização e avaliação 

de projectos de formação? 

Pacheco (2001) refere que, tendo em conta a sua natureza, o 

desenvolvimento curricular pode ser caracterizado com base nos seguintes 

aspectos:  
 

a) É um processo interpessoal que reúne vários actores com diferentes 
pontos de vista sobre o ensino e aprendizagem e com poderes, explícitos ou 
implícitos, de decisão curricular; 
 

b) É um processo político que se traduz na tomada de decisões a nível 
nacional, regional e local e que conta com a influência de vários grupos que 
dispõem de poder de negociação curricular; 
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c) É um empreendimento social que envolve pessoas no desempenho de 
papéis – com as potencialidades, disponibilidades e obstáculos inerentes – de 
acordo com diferentes interesses, valores e ideologias; 
 

d) É um processo de colaboração e cooperação entre os diversos 
intervenientes que tomam decisões curriculares; 
 

e) É um sistema desarticulado da prática de tomada de decisões: não é um 
processo puramente racional e cientificamente objectivo nem um processo 
nitidamente sequenciado e sistemático; depende de um método prático e 
simples, pois as decisões curriculares são frequentemente tomadas através 
de movimentos pequenos e progressivos ou sobre problemas específicos e 
não propriamente através de reformas globais. (p. 64) 
 

Se a noção de currículo integra mais as ideias de um propósito, de um 

processo de formação e de um contexto definido, a noção de desenvolvimento 

curricular reporta-se, sobretudo, ao seu processo de construção – concepção, 

realização e avaliação. Neste sentido e de acordo com Ribeiro (1990), numa 

acepção alargada: 
 

o desenvolvimento curricular define-se como um processo dinâmico e 
contínuo que engloba diferentes fases desde a justificação do currículo até à 
sua avaliação e passando necessariamente pelos momentos de concepção-
elaboração e implementação. Num sentido mais restrito, que na linguagem 
corrente aparece como o mais comum, o desenvolvimento curricular 
identificar-se-ia apenas com a construção (isto é, desenvolvimento) do plano 
curricular, tendo presente o contexto e justificação que o suportam bem como 
as condições da sua execução. Seguir-se-ia, depois, a fase de 
implementação dos planos e programas na situação concreta de ensino e, 
concomitantemente, o processo de avaliação da respectiva execução (p. 6). 
 

Assim, ao corresponder aos momentos de elaboração e implementação do 

currículo,  
 

o desenvolvimento curricular é um processo complexo e dinâmico que 
equivale a uma (re)construção de tomada de decisões de modo a 
estabelecer-se, na base de princípios concretos, uma ponte entre a intenção 
e a realidade, ou melhor, entre o projecto socioeducativo e o projecto 
didáctico. (Pacheco, 2001, p. 65) 
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2.1.3.1 - Níveis e contextos de decisão  
 

Pacheco (2001) refere que enquanto processo contínuo de decisão, o 

currículo é uma construção que ocorre em diversos contextos ou níveis de 

decisão curricular: 

• Contexto político-administrativo – no âmbito da administração 

central; 

• Contexto de gestão – no âmbito da escola e da administração 

regional; 

• Contexto de realização – no âmbito da sala de aula. 

Neste processo de decisão curricular que vai da perspectiva de máxima 

generalidade (macrocurricular) a uma perspectiva de máxima concretização 

(microcurricular) surgem as diversas fases de desenvolvimento do currículo.  

O International Commission on Mathematical Instruction (ICMI, 1986, citado 

por Brocardo, 2001) distingue três fases: 

• currículo enunciado – os documentos oficiais que supostamente traduzem 

as intenções dos autores; 

• currículo implementado – o modo como as orientações curriculares são 

concretizadas, nomeadamente pelos professores; 

• currículo adquirido – aquilo que de facto os alunos aprendem.  

Gimeno-Sacristán (2000) propõe uma distinção mais pormenorizada entre as 

várias fases do processo de “construção curricular”, identificando seis fases: 

• currículo prescrito – o conjunto de orientações gerais definidas a nível 

oficial;  

• currículo apresentado aos professores – série de meios (livros de texto, 

guias, …), elaborados por diferentes instâncias, que traduzem para os 

professores o significado e os conteúdos do currículo prescrito;  

• currículo moldado pelos professores – o modo como cada professor 

recontextualiza, com base na sua cultura profissional, as directivas oficiais 

ou o currículo apresentado nos diversos materiais, guias e manuais; 

• currículo em acção – concretização curricular que ocorre na prática da sala 

de aula; 
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• currículo realizado – como consequência da prática lectiva produzem-se 

efeitos complexos dos mais diversos tipos (cognitivo, afectivo, social, 

moral, …) e que se traduzem, sobretudo, nas aprendizagens realizadas 

pelos alunos, na forma de socialização profissional dos professores e no 

ambiente social, familiar, …; 

• currículo avaliado – traduz os aspectos do currículo que são avaliados e 

que, por diversas razões, tendem a incidir sobre determinados aspectos em 

detrimento de outros, condicionando o ensino do professor e a 

aprendizagem dos alunos. 

Na mesma linha de pensamento, Pacheco (2005) refere que é num contínuo 

de decisão curricular que aparecem as diferentes, mas encadeadas, fases de 

desenvolvimento do currículo (Figura 1) que são tanto a expressão do projecto 

sócio-educativo de um país – a nível macro, como a expressão do projecto 

curricular e didáctico de um espaço escolar – a nível micro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 – Fases de desenvolvimento do currículo (adaptado de Pacheco, 2005, p. 50) 

 

Assim e segundo Pacheco (2005), o desenvolvimento curricular começa pela 

proposta formal sancionada pela Administração Central, adoptada por uma 

estrutura organizacional escolar. Este currículo denominado currículo prescrito, 

formal ou oficial define o que é considerado fundamental numa determinada altura 

para os alunos de uma faixa etária.  

Currículo planificado 

Currículo real 

currículo oculto … currículo oculto … currículo oculto … 

Currículo prescrito 

Currículo realizado 

Currículo apresentado 

Currículo programado 

Currículo planificado 

Currículo real 
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A segunda fase diz respeito ao currículo apresentado aos professores 

através dos manuais e livros de texto, que o autor designa de “mediadores 

curriculares” (p. 51).  

Já no âmbito do projecto educativo da escola, Pacheco identifica o currículo 

programado em grupo (ao nível do projecto curricular), o currículo planificado 

individualmente pelos professores (ao nível do projecto didáctico) e, já em 

contexto de ensino, surge o currículo real que corresponde ao currículo 

operacional, isto é, “o currículo que acontece hora a hora, dia após dia, na escola 

e na sala de aula. O currículo operacional também é um currículo percebido, 

porquanto existe nos olhos de quem o observa” (Goodlad, 1979, p.61, citado por 

Pacheco, 2005, p. 52). 

Da comparação entre o currículo prescrito e o currículo real resulta o 

currículo realizado (Gimeno-Sacristán, 2000), sendo a expressão dos resultados 

da interacção didáctica e traduzindo o currículo vivenciado por alunos e demais 

actores curriculares.  

E, por último, a fase do currículo avaliado que compreende a avaliação de 

todos os actores curriculares: planos, programas, orientações, manuais e livros de 

texto, professores, escola, administração, … 

Nesta perspectiva, reconhece-se que o currículo não é do domínio exclusivo 

de cada um dos actores curriculares, sejam eles especialistas, professores ou 

alunos, mas de todos eles, uma vez que se trata de um processo que “implica ao 

mesmo tempo uma construção ao nível das intenções e uma desconstrução ao 

nível da prática” (Pacheco, 2001, p. 45).  

 

 

2.1.3.2 - O papel do professor no desenvolvimento curricular 
 

O papel do professor no desenvolvimento curricular está intimamente ligado 

com a perspectiva de currículo que se adopte, podendo alternar entre a assunção 

do papel de mero executor do currículo até ao de construtor do mesmo.  

Gimeno-Sacristán (2000), na esteira de Tanner e Tanner (1980), considera 

três níveis possíveis para o papel do professor, de acordo com o grau de 

independência profissional que lhe é conferido:  
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• No primeiro nível de imitação-manutenção, o professor segue o manual, é 

capaz de desempenhar tarefas padronizadas mas sem questionar os 

materiais que utiliza. Neste caso, o professor desempenha um papel que 

serve à manutenção da prática estabelecida numa perspectiva top-down – 

“imagem coerente com o papel de servidor público” (Gimeno-Sacristán, 2000, 

p. 179);  

• No segundo nível, o professor assume o papel de mediador na adaptação 

dos materiais, do currículo ou das inovações no contexto em que se 

desenvolve a prática. Ele conhece o contexto (recursos do meio, da escola 

as possibilidades dos alunos, …), o que possibilita a realização de uma 

prática mais flexível e contextualizada (interpretando e adaptando, 

aproveitando materiais, textos, …) relativamente ao primeiro nível.  

• No terceiro nível, situa-se o professor como criativo-gerador, que, em 

trabalho colaborativo com os outros professores, assume a autoria e 

responsabilidade da sua acção. Em face da situação concreta, ele “pensa 

sobre o que faz e trata de encontrar melhores soluções, diagnostica os 

problemas e formula hipóteses de trabalho que desenvolve posteriormente, 

escolhe os seus materiais, planeia experiências, relaciona conhecimentos 

diversos, etc.” (idem, ibidem). 
 

Segundo este autor, estas três perspectivas correspondem a 

posicionamentos políticos distintos sobre o professor, com consequências para a 

configuração daquilo que é a profissionalidade docente. No entanto, o primeiro 

nível (imitação-manutenção) constitui, essencialmente, uma utopia. O 

conhecimento que actualmente existe sobre o professor, sobre a forma como 

este exerce a sua actividade docente, excluem qualquer hipótese dele trabalhar 

como um mero executor (Clandinin e Connely, 1992). Pode-se conferir ao 

professor um papel de simples executor do que foi decidido fora do seu campo de 

acção mas, na verdade, “o professor é inevitavelmente mediador, [pois ele 

sempre exerce um papel de intérprete activo], para o bem ou para o mal, num 

sentido ou noutro, só que se lhe pode atribuir politicamente o papel de adaptador 

ou, em maior medida, o de criador” (Gimeno-Sacristán, 2000, p. 179). Como 

realça Gimeno-Sacristán, na prática, o papel do professor sempre se 
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desenvolveu entre os dois últimos níveis, incidindo mais num ou noutro de acordo 

com opções políticas que determinam um maior ou menor grau de autonomia. 

Esse nível de autonomia do professor provém tanto do grau de responsabilização, 

bem como da preparação pessoal e funcional para lidar com as 

responsabilidades que lhe são conferidas (Morgado, 2000).  

Mesmo em estruturas hierarquizadas, com um poder central muito forte, o 

papel do professor parece ter mais expressão do que aquele que se poderia 

esperar.  
 

O professor é o árbitro [promotor] de toda a decisão curricular, sendo 
associado ao que de positivo ou negativo se faz na escola, uma vez que é o 
protagonista de uma cadeia de decisões que, natural e logicamente, lhe 
pertence terminar, moldando à sua medida o currículo sucessivamente 
prescrito, apresentado, programado e planificado. (Pacheco, 2001, p. 101) 
 

Como salienta este autor (idem), o professor usufrui, em termos curriculares, 

de uma autonomia de orientação dentro dos referenciais que lhe são 

apresentados, mas que, entretanto, não determinam liminarmente a sua acção e 

o seu pensamento, a não ser que existam rigorosos mecanismos de controlo 

curricular. Em contexto educativo (escola e sala de aula), o professor usufrui de 

uma autonomia relativa considerando que as suas práticas são “normativamente 

definidas, mas processualmente reconstruídas” (idem, 2000, p. 142). Possui, 

ainda, uma autonomia de negação, ou seja, a autonomia é reconhecida nas 

ideias, mas negada no contexto escolar, uma vez que as condições de trabalho, 

por, vezes, limitam a sua acção (idem, ibidem). 

A autonomia curricular do professor pode observar-se através de uma 

análise aos diferentes elementos de operacionalização do currículo 

consubstanciados nas suas práticas lectivas. Pacheco (2001) reportando-se a 

essa autonomia, incide sobre os seguintes cinco elementos: objectivos, 

conteúdos, actividades/recursos, manuais e livros de texto e avaliação (Figura 2). 



CAPÍTULO II – REVISÃO DA LITERATURA 
 

 28 

 
 

Figura 2 – Referencialização da autonomia curricular do professor (Pacheco, 2001, p. 102) 
 

 (1) Relativamente aos objectivos, o professor pode usufruir de uma 

autonomia colegial na formulação de objectivos de aprendizagem ao nível da 

turma, em conjunto com os outros professores. 

(2) Quanto aos conteúdos, o professor pode não ter autonomia para 

seleccionar e organizar todos os conteúdos, uma vez que existem programas 

previamente prescritos, mas desfruta de autonomia para a sua transposição 

didáctica, ao nível da sequencialização e extensão, de forma a melhorar a 

aprendizagem dos alunos. 

(3) No que toca às actividades e recursos didácticos, o professor usufrui de 

ampla autonomia; primeiro, em grupo e depois individualmente, pois é o professor 

que gere o tempo de aprendizagem e selecciona as actividades. 

(4) Relativamente ao manual, o professor usufrui de autonomia 

compartilhada, uma vez que a sua selecção é mais uma decisão grupal do que 

individual. 

(5) Por último, no que se prende com a avaliação das aprendizagens dos 

alunos, o professor dispõe tanto de uma autonomia colegial no que diz respeito 

às modalidades e aos procedimentos avaliativos, como de uma autonomia 

subjectiva na aplicação dos critérios de avaliação.  

 

 

 



CAPÍTULO II – REVISÃO DA LITERATURA 
 

 29

O professor como protagonista curricular  
 

As mudanças que ocorreram nos últimos anos no Sistema Educativo 

Português, em particular, no campo curricular (Projecto Reflexão Participada 

sobre o Currículo do Ensino Básico, 1996; Projecto de Gestão Curricular Flexível 

no Ensino Básico, desde 1997; Reorganização Curricular do Ensino Básico e 

Secundário, Decretos-Lei nos 6 e 7 /2001, respectivamente e, por último, Currículo 

Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais, Setembro de 2001) 

requerem um professor que se relacione de outro modo com o currículo, o que 

pressupõe uma alteração considerável na relação dos professores com a sua 

actividade profissional.  
 

De executores de decisões tomadas por outros durante a maior parte da sua 
vida activa, os professores passam cada vez mais a ser solicitados, como 
verdadeiros profissionais e não já como funcionários, a decidir sobre a sua 
actividade docente, a analisá-la e a responder por ela à luz dos seus saberes 
próprios, a agir reflexivamente e em colaboração com os seus pares nesta 
forma muito mais interventiva de estar na profissão e de integrar uma 
instituição escolar. (Roldão, 2005, p.17) 
 

Deste modo, o professor percepciona-se como um verdadeiro profissional 

que, cada vez mais, deve decidir e agir perante as múltiplas situações, 

organizando e utilizando o seu conhecimento educativo face à situação específica, 

ainda que enquadrado nas balizas curriculares e nas linhas programáticas 

nacionais – isto é, gerindo o currículo (Roldão, 1999).  

Nesta perspectiva, o professor aparece como um elemento fundamental na 

(re)construção curricular, pois é ele que, no desempenho da sua profissão, 

exerce um conjunto de mediações entre as decisões oficiais e as opções de 

projecto de escola e entre as características dos alunos específicos e as 

finalidades curriculares da escola. É ainda o professor que a partir do currículo 

oficial reequaciona as suas práticas no sentido de (re)criar as condições que 

permitem o desenvolvimento e aperfeiçoamento da acção educativa (Zabalza, 

1992a; Roldão, 1999; Abreu, 2002).  

Deste modo, aponta-se para a necessidade do professor pensar o seu 

trabalho em termos de currículo, o que significa: 
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assumir conscientemente uma postura reflexiva e analítica face ao que constitui a 
sua prática quotidiana, concebendo-a como campo de saber próprio a desenvolver 
e aprofundar e não como normativo que apenas se executa sem agir sobre ele 
(Roldão, 2000b, p. 17). 
 

Na base desta necessidade profissional, o professor assume um papel 

prático e de reflexão sobre o currículo, valorizando criticamente o trabalho que 

desenvolve e incorporando as necessidades dos alunos. Assim, “tornar-se-á o 

construtor, o arquitecto e o investigador prático” (Pacheco, 2001, p. 48). Segundo 

Alarcão (2001): 
 
A noção de professor-investigador associa-se normalmente a Stenhouse e a 
sua origem situa-se nos anos 60, embora o conceito, na realidade, seja bem 
mais antigo. Em John Dewey, por exemplo, podemos encontrar ideias 
semelhantes às de Stenhouse, quando o autor americano afirma que a sala 
de aula é um laboratório. (p. 10)  
 

Esta mesma autora salienta que o conceito de professor-investigador tem 

plena actualidade em Portugal, onde a concepção actual do currículo e de gestão 

curricular reclamam que o professor não seja um simples executor de planos 

curriculares previamente definidos, mas um decisor em situação real e um 

intérprete crítico de orientações globais. Exige-se e confia-se ao professor a 

instituição do currículo, “vivificando-o e co-construindo-o com os seus colegas e 

os seus alunos, no respeito, é certo, pelos princípios e objectivos educativos, 

nacionais e transnacionais” (ibidem, p. 10). Para Alarcão (2001a), a actividade 

investigativa é inerente à profissão de professor, pelo que afirma ser incapaz de: 
 

conceber um professor que não se questione sobre as razões subjacentes às 
suas decisões educativas, que não se questione perante o insucesso de 
alguns alunos, que não faça dos seus planos de aula meras hipóteses de 
trabalho a confirmar ou infirmar no laboratório que é a sala de aula, que não 
leia criticamente os manuais ou as propostas didácticas que lhe são feitas, 
que não se questione sobre as funções da escola e sobre se elas estão [ou 
não] a ser realizadas (p. 6) 
  

Nesta perspectiva, ser professor-investigador é, antes de tudo, uma atitude 

de estar na profissão como intelectual que criticamente questiona e se questiona, 

o que nos conduz ao conceito de profissional reflexivo na sua ampla dimensão 

educativa, política e social. 
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Vários autores, de que são exemplo Alarcão (2001), Pacheco (2001, 2005), 

Schön (1983, 1987), Sá-Chaves (2000), Zeichner (1993), salientam que a 

capacidade reflexiva do professor parece apontar para a eficiência do seu 

desempenho profissional. Para sermos capazes de compreender o importante e 

complexo trabalho do professor enquanto prático reflexivo temos de recorrer ao 

trabalho desenvolvido por Schön (1983, 1987) que considera três etapas distintas 

no conceito mais amplo do pensamento prático: (i) a reflexão na acção; (ii) a 

reflexão sobre a acção e, por último, (iii) a reflexão sobre reflexão na acção.  

A reflexão na acção é a reflexão que o professor faz no decurso da própria 

acção, sem interrupções, embora com breves instantes de distanciamento, 

reformulando o que está a fazer enquanto está a realizá-lo. Se o professor 

reconstruir mentalmente a acção para tentar analisá-la retrospectivamente, então 

estamos perante o segundo caso – reflexão sobre a acção. Quanto à última etapa, 

a reflexão sobre a reflexão na acção é um processo que leva o professor a 

progredir no seu desenvolvimento e a construir a sua forma pessoal de conhecer, 

o que o ajudará a determinar as suas acções futuras e a compreender futuros 

problemas ou a descobrir novas soluções. 

 

A perspectiva curricular actual, inerente ao processo de reorganização 

curricular, configura o currículo como um projecto aberto, flexível e 

contextualizado, o que implica um papel activo e decisivo por parte do professor 

ao nível do desenvolvimento do currículo, orientado pela investigação e reflexão 

na e sobre a sua acção, numa lógica cada vez mais colaborativa.  
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2.2 - A educação matemática e o currículo de matemática do ensino básico 
 

Aprender Matemática é um direito básico de todas as 
pessoas – em particular, de todas as crianças e jovens 
– e uma resposta a necessidades individuais e sociais. 
A Matemática faz parte dos currículos, ao longo de 
todos os anos da escolaridade obrigatória, por razões 
de natureza cultural, prática e cívica que têm a ver ao 
mesmo tempo com o desenvolvimento dos alunos 
enquanto indivíduos e membros da sociedade e com o 
progresso desta no seu conjunto. (Abrantes, Serrazina 
e Oliveira, 1999, p. 17)    

 

Tendo em conta que a Matemática é uma disciplina que tem uma imagem 

social negativa (enorme insucesso escolar, disciplina difícil, …), podemos 

questionar-nos: Por que razão é que se continua a ensinar e a estudar 

Matemática? Por que razão é obrigatória no Ensino Básico? Quais são as funções 

sociais, culturais e práticas do ensino da matemática? Quais as suas finalidades e 

como se concretizam no processo de ensino e aprendizagem?  

Abrantes (1994) refere que “encontrar uma justificação universalmente 

aceite para o ensino da matemática é uma tarefa complicada” (p. 14). No entanto, 

apesar de não haver um consenso global sobre as finalidades da educação 

matemática, existe uma concordância geral sobre a importância da educação 

matemática (Rico, 1997), uma vez que ela pode contribuir, de um modo 

insubstituível, para ajudar os alunos a tornarem-se indivíduos competentes, 

críticos e confiantes nos aspectos essências em que a vida se relaciona com a 

matemática (Abrantes et al., 1999). A sua utilidade prática, a nível pessoal, social 

e profissional, a sua importância para prosseguir estudos de nível superior, as 

suas potencialidades em desenvolver capacidades cognitivas úteis em diferentes 

situações e contextos e a sua importância enquanto fonte de prazer intelectual 

são algumas das razões apontadas para justificar a inclusão desta disciplina nos 

currículos do ensino básico (Abrantes, 1994). Para Ponte (2003), a educação 

matemática tem diversas finalidades: 
 
Em primeiro lugar, a matemática serve de base ao desenvolvimento de uma 
cultura científica e tecnológica […] Em segundo lugar, dada a grande 
variedade das suas aplicações e a imagem de «conhecimento objectivo» que 
adquiriu, a matemática assume o papel de principal instrumento de selecção 
de numerosos cursos superiores. […] Num outro plano, as estatísticas do 
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ensino da matemática servem de símbolo de desenvolvimento e de arma de 
arremesso político de diversas forças sociais […] e finalmente, a matemática 
serve para promover o desenvolvimento das crianças e dos jovens, 
estimulando uma maneira de pensar importante para a vida social e para o 
exercício da cidadania. (pp. 11-12) 
 

Não sendo mutuamente exclusivas, estas finalidades têm assumido pesos 

diferentes conforme as tendências curriculares de cada época, as quais são 

determinadas por factores que abarcam diversos âmbitos – opções políticas, 

perspectivas psicológicas, epistemológicas e filosóficas, valores sociais e modelos 

educativos (Gimeno-Sacristán, 2000). Neste enquadramento, no ponto seguinte, 

apresentamos uma breve resenha histórica sobre a evolução das orientações 

curriculares ao longo do século XX. Depois, analisamos o actual currículo 

nacional de matemática do ensino básico. 

 
 
2.2.1 – A Matemática escolar: perspectivas e orientações curriculares 

ao longo do século XX  
 

Enquanto disciplina escolar, a matemática tem estado sujeita à influência de 

diversos factores que têm feito evoluir o currículo, nomeadamente factores 

relacionados com a sociedade, com os alunos, com os saberes científicos e com 

o conhecimento que se tem do professor e da dinâmica do funcionamento escolar. 

Estes factores não se fazem sentir todos de igual forma, nem em todos os 

momentos, nem sequer em todos os países. Contudo, existem indicações de que 

o currículo de matemática, no mundo ocidental, tem vindo a evoluir de forma 

convergente, evidenciando-se um conjunto de mudanças constantes (Niss, 1996), 

em muito inspiradas nos desenvolvimentos recentes ocorridos nos Estados 

Unidos, sob a égide do National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), os 

quais serão aqui objecto de atenção.  

Apresenta-se, de seguida, uma revisão de perspectivas sobre a matemática 

escolar ao longo do século XX, evidenciando atributos dominantes em termos de 

orientações curriculares. 
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2.2.1.1 - A Matemática tradicional  
 

Nos primórdios do século XX, a matemática era considerada uma disciplina 

mental (Abrantes, 1994). Para este autor, esta perspectiva era coerente com as 

concepções e as teorias psicológicas desse período, que defendiam que as 

capacidades gerais das pessoas podiam ser desenvolvidas em qualquer contexto 

educativo e, posteriormente, transferidas para outras situações.  

No entanto, essa visão da matemática como disciplina mental não se 

manteve por muito tempo e começou a ser questionada. Por conseguinte, em 

vários países, começaram a ter mais relevo os argumentos de carácter mais 

pragmático e utilitário (Niss, 1996). Assim, nesta época (até aos anos 50), os 

programas dos níveis mais elementares colocavam a tónica na Aritmética e nas 

capacidades de cálculo, bem como na sua relação com a vida quotidiana. Apesar 

disso, tópicos como o desenho de figuras geométricas e a medição de grandezas 

estavam também presentes. A perspectiva mais pragmática e utilitarista do ensino 

da matemática tinha, então, uma grande expressão (idem, ibidem). 

No entanto, a ideia das capacidades mentais de ordem geral nunca foi 

totalmente abandonada mas passou a estar integrada numa noção mais ampla de 

personalidade que também incluía crenças, convicções, hábitos de trabalho e 

atitudes (idem, ibidem). 

Schoenfeld (1996) salienta que os currículos de matemática na 1ª metade do 

século XX se caracterizavam por serem relativamente estáveis e aborrecidos.  

Ao nível da prática da sala de aula, era generalizado um ensino que dava 

ênfase ao conhecimento de factos e de técnicas rotineiras. O professor ensinava 

e os alunos reproduziam e praticavam (Niss, 1996). Deste modo, a “maioria dos 

estudantes limitava-se a memorizar factos e procedimentos, e não compreendiam 

os conceitos ou as técnicas de aplicação" (Schoenfeld, 1996, p. 63).  

A recessão económica e política originada pelas duas guerras mundiais não 

constituiu, naturalmente, uma ocasião para reflectir sobre os aspectos ligados ao 

ensino da matemática. Deste modo, a ênfase na Aritmética e nas capacidades 

rotineiras de cálculo dominaram o ensino desta disciplina nos anos 30 e 40.  

No entanto, no período do pós-guerra e ao longo dos anos 50, em muitos 

países europeus e também em outros países desenvolvidos, em particular nos 
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Estados Unidos da América, começou a ganhar força a ideia de que era 

imprescindível uma reforma no ensino da Matemática. Na verdade, durante a 

década de 50, surgem diversas iniciativas e realizações, de natureza variada e 

com propósitos diversificados, que tinham como desígnio modificar os currículos 

do ensino da Matemática visando a actualização dos temas matemáticos 

ensinados, bem como a introdução de novas metodologias de ensino (Guimarães, 

2003). 

 

No caso particular de Portugal, os anos 40 e 50 foram marcados pela 

memorização e mecanização (Ponte, 2003). Tratava-se de um ensino mecanicista 

onde a metodologia dominante consistia na repetição de exercícios-tipo, com vista 

à memorização de respostas únicas, para reproduzir nos testes e nos exames.  

Apesar dessa preponderância do ensino mecanizado da matemática, neste 

período, destacaram-se algumas figuras com uma visão diferente como foi o caso 

de Bento de Jesus Caraça (Ponte, 2003). Sob o impulso de Bento Jesus Caraça 

são publicados na Gazeta de Matemática diversos artigos propondo um ensino 

experimental da Geometria e o recurso a materiais concretos. Este autor, 

procurou questionar a tradição mecanicista, incentivando a utilização de 

tecnologias no ensino da matemática no quadro de um ensino para todos: 
 

Duvidamos que as tábuas de logaritmos, como instrumento de trabalho, 
conservem por muito tempo a soberania que tiveram. Em certos ramos de 
aplicação da matemática à vida corrente, a tábua de logaritmos está hoje de 
largo ultrapassada pela máquina de calcular (…) 
Cada época cria e usa os seus instrumentos de trabalho conforme o que a 
técnica lhe permite; a técnica do século XX é muito diferente da do século XVI, 
quando os logaritmos apareceram como necessários para efectuar certos 
cálculos. O ensino do liceu que é, ou deve ser, para todos, deve ser orientado 
no sentido de proporcionar a todos o manejo do instrumento que a técnica 
nova permite. (Caraça, 1942, p. 12, citado por Ponte, 2003, p. 4) 
 

Nesta época, outros autores se manifestaram também de modo crítico em 

relação ao ensino da matemática que se praticava. Atente-se, por exemplo, nas 

seguintes palavras de Sebastião e Silva (1947, citado por Ponte, 2003): 
Uma última conclusão nos parece lícito tirar daqui: a necessidade premente 
de arejar os nossos métodos e programas de ensino, tornando-os adequados 
ao espírito da época. Entrámos numa nova era, que é, feliz ou infelizmente, a 
era atómica. E devemos abrir os olhos, fazer um esforço sério de adaptação, 
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se não quisermos ficar sempre agarrados a sombras, no mundo do passado 
(p. 4, grifo no original) 
 

Assim e de acordo com as críticas feitas ao ensino “tradicional da 

matemática”, no final da década de 40, assiste-se à publicação de novos 

programas 1  de matemática. Estes reduziam-se, fundamentalmente, a uma 

listagem de tópicos, embora também contivessem comentários breves sobre a 

abordagem metodológica (Ribeiro, Bráz, Corredoura, Mano e Andrade, 1996) que 

os professores nem chegavam a conhecer, pois vivia-se a época livro único que 

funcionava como substituto do programa oficial (Canavarro, 2003).  

No final daqueles programas, podem ler-se algumas observações traduzindo 

as concepções sobre a Matemática, subjacentes aos mesmos, e recomendações 

para o seu ensino, bem como as indicações sobre as características a que deve 

obedecer o respectivo manual. A Geometria tinha nesses programas um papel de 

algum destaque, sendo vista como um estímulo ao pensamento rigoroso. Essa 

ênfase estava explicitada nas observações sobre a necessidade de se proceder a 

um ensino experimental da geometria. 
 

No 1º ano [actual 5º ano] não se separa o ensino da aritmética do da 
geometria; constituem um todo, o que permite acentuar a correlação existente 
entre estes dois ramos da matemática, como convém a estudos que devem 
manter um tão nítido carácter elementar.  
No 2º ano [actual 6º ano], já se faz essa separação, mas o ensino tem ainda o 
mesmo sentido intuitivo e experimental intimamente coordenado com os 
interesses do aluno. Os conhecimentos de geometria continuam a adquirir-se 
por intuição sensível baseada na observação e na experiência, sendo as 
demonstrações lógicas totalmente banidas e substituídas por verificações 
experimentais. Recomenda-se particularmente todo o cuidado com o rigor das 
definições e com o modo de sistematizar e coordenar os conhecimentos que 
os alunos vão adquirindo por via experimental. (Ministério da Educação 
Nacional, 1948, p. 25)  
 

 Contudo, apesar destas observações, na prática, o ensino da matemática 

continuou a ser feito essencialmente através da resolução de exercícios rotineiros 

com vista à memorização de conceitos e procedimentos. Este período (anos 40 e 

50) corresponde ao que actualmente se designa por “Matemática tradicional”, que 

                                                 
1 Recorde-se que nesta época, os programas eram oficializados pela sua publicação no Diário da 
República (por exemplo: o programa do 1º ciclo liceal - actual 5.º ano - foi instituído através do 
Decreto n.º 37112 publicado no Diário da República de 22 de Outubro de 1948) 
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“culmina numa sobrevalorização das competências de cálculo e na prática 

generalizada do aprender sem compreender (Ponte, Matos e Abrantes, 1998, p. 

10).  

Apenas no final da década de 50, o ensino mecanicista entra em crise, 

deixando a descoberto a sua incapacidade de responder adequadamente às 

novas exigências do desenvolvimento tecnológico da época (APM, 1988). Esta 

insatisfação face a uma Matemática ultrapassada, voltada essencialmente para o 

treino de técnicas de cálculo e de procedimentos rotineiros, provocou a 

necessidade urgente de renovar os currículos de matemática. 

 

 

2.2.1.2 - A Matemática Moderna 
 

 “Tudo isto mudou no dia 4 de Outubro de 1957. Os russos lançavam o 

Sputnik e os americanos lançavam a Matemática Moderna 2  em resposta” 

(Schoenfeld, 1996, p. 63). Esta citação de Schoenfeld é reveladora do modo 

como as pressões sociais e políticas se começaram a fazer sentir no final da 

década de 50 e início dos anos 60, apontando a urgência de modernizar o ensino 

da Matemática e das Ciências de forma a recuperar de um certo atraso científico 

do ocidente. Concomitantemente com estas pressões, também alguns 

matemáticos se mostravam insatisfeitos com a preparação dos jovens alunos que 

então chegavam à universidade (Ponte, 2003). Um dos principais líderes dessa 

contestação, Jean Dieudonné (1961, citado por Ponte, 2003), afirmou que:  
 
para poder ministrar um ensino de matemática satisfatório, os professores da 
universidade consideram que os seus alunos do primeiro ano deveriam estar 
familiarizados com um cero número de técnicas elementares cuja 
aprendizagem exige tempo e que são indispensáveis para que os estudantes 
adquiram novas noções […] Nos últimos 50 anos os matemáticos 

                                                 
2 É corrente a ideia de que o movimento da Matemática Moderna nasceu nos Estados Unidos da 
América, nos anos 60, e que o mesmo foi o impulso da reforma para a modernização do ensino da 
Matemática. No entanto, há autores que contrariam essa ideia, de que é exemplo Bob Moon. 
Moon (1986) afirma que esta visão é muito simplista, tal como a ideia, também muito divulgada, de 
que foi a reacção, nos EUA, ao lançamento do Sputnik que veio a estar na origem da realização 
do Seminário de Royamount (em Asniéres-sur-Oise, França, nos finais de 1959), ideia que, como 
afirma, “não é sustentada pelos factos” (p. 65). Segundo este autor, as bases da reforma da 
matemática Moderna, desenvolveram-se concomitantemente na Europa e nos Estados Unidos e 
“os americanos viram Royamount como uma oportunidade para aprender sobre desenvolvimentos 
europeus” (p. 47).   
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introduziram não somente conceitos novos mas também uma linguagem nova, 
linguagem criada empiricamente a partir das necessidades da investigação 
matemática […] no entanto, até ao presente, pelo menos em França, as 
escolas têm resistido com obstinação à introdução desta nova terminologia. 
De tal forma que o aluno que entra na universidade ignora frequentemente 
termos matemáticos comuns como os de conjunto, aplicação, grupo, espaço 
vectorial, etc (Dieudonné, 1961, citado por Brocardo, 2001, p. 51). 
 

O movimento da Matemática Moderna foi fortemente influenciado pela 

perspectiva formalista da matemática, sobretudo na sua versão bourbakista 

(Brocardo, 2001; Canavarro, 2003; Ponte, 2003; Guimarães, 2003). Na 

concepção bourbakista da Matemática (Bourbaki, 1971), há três ideias 

fundamentais que ocupam um lugar chave: a unidade da Matemática, o método 

axiomático e o conceito de estrutura matemática. Segundo este autor, a 

concepção unitária da Matemática é antiga e está presente nomeadamente: nos 

pitagóricos, quando defendiam que todas as coisas eram números; em Descartes 

que criou a Geometria Analítica; ou ainda, mais recentemente, na tentativa 

logicista de reduzir a Matemática à Lógica.  

Ponte (2003) salienta que no formalismo o mais importante é o modo como 

se manuseiam os símbolos e não o seu significado. Ganha-se em rigor mas 

perde-se na compreensão das ideias e dos conceitos matemáticos. Apesar do 

formalismo não ter alcançado o seu principal objectivo – construção de uma 

fundamentação incontestável para a Matemática – viria a consagrar-se como 

estilo de discurso matemático.  

No entanto, embora a intenção da Matemática Moderna fosse a valorização 

da compreensão dos conceitos e estruturas matemáticas (Ponte, 1991), ela 

acabou por enfatizar “o formalismo e o simbolismo” e por enveredar por um 

ensino que apresentava uma matemática abstracta, quase sem ligação à 

realidade (Abrantes, 1994, p. 17). Daí que alguns autores, de que é exemplo, 

Ponte (2003), considerem que o formalismo “como doutrina para sustentar a 

didáctica da matemática, se revelou completamente inadequado” (p. 5) 

 

Portugal, em consonância com a maioria dos países, também aderiu ao 

movimento da Matemática Moderna (Ponte, 2003). Este autor refere que surgiram 

várias iniciativas, das quais se destacou, nos liceus, a protagonizada por 
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Sebastião da Silva que redigiu manuais para os alunos e livros para os 

professores, dos anos de escolaridade correspondentes aos actuais 10º e 11º 

anos, contemplando novas temáticas que se pretendiam introduzir (Iniciação à 

Lógica, Álgebra Linear, Estatística e Probabilidades, …) e articulando-as com as 

temáticas tradicionais (Trigonometria, Cálculo Algébrico, Geometria Analítica, …). 

Mas, ao contrário do que acontecia em muitos outros países, em que se 

privilegiava exclusivamente a perspectiva da matemática pura, Sebastião e Silva, 

empenhava-se em mostrar a importância das aplicações da matemática (são 

exemplos: crescimento populacional, transformação da energia eléctrica em calor, 

descida de pára-quedas, …). Sebastião e Silva não se limitou a propor novas 

temáticas; preocupou-se também com a renovação dos métodos de ensino, 

criticando o método expositivo tradicional.  
 

1. A modernização do ensino da matemática terá de ser feita não só quanto a 
programas, mas também quanto aos métodos de ensino. O professor deve 
abandonar, tanto quanto possível, o método expositivo tradicional, em que o 
papel dos alunos é quase cem por cento passivo, e procurar, pelo contrário, 
seguir o método activo, estabelecendo diálogo com os alunos e estimulando a 
imaginação destes, de modo a conduzi-los, sempre que possível, à 
redescoberta. 
 
2. A par da intuição e da imaginação criadora, há que desenvolver ao máximo 
no espírito dos alunos o poder de análise e o sentido crítico. Isto consegue-se, 
principalmente, ao tratar da definição dos conceitos e da demonstração dos 
teoremas, em que a participação do aluno deve ser umas vezes parcial (em 
diálogo com o professor) e outras vezes total (encarregando cada aluno de 
expor um assunto, após preparação prévia em trabalho de casa). (Sebastião 
e Silva, 1964, citado por Ponte, 2003, pp. 6-7) 

 

No entanto, quando se partiu para a generalização dos programas da 

Matemática Moderna (início da década de 50), surgiram algumas dificuldades, 

sobretudo associadas à falta de preparação dos professores para lidar com as 

novas orientações. Isto, em grande parte, porque as acções de formação para os 

professores se centravam apenas na actualização científica relativa aos novos 

temas introduzidos no programa, descurando as questões metodológicas (Porfírio, 

1998; Ponte, Matos e Abrantes, 1998). Como afirmam estes últimos autores: 
 

Foi um trabalho notável para a altura, considerado mesmo modelar por muitos 
observadores internacionais, mas que se deparou com diversos problemas, 
nomeadamente na formação de professores. Estes demoram a entrar no 
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espírito das novas orientações – na verdade, pode questionar-se, se na sua 
maioria, eles chegaram alguma vez a fazer o que pretendia de facto 
Sebastião e Silva. Este movimento, onde ainda não foi possível contar com o 
suporte da investigação educacional, nunca foi devidamente avaliado. (Ponte, 
et al., 1998, p. 11) 
 

Não obstante alguns aspectos positivos – uma renovação dos temas, uma 

abordagem mais actual dos conceitos, uma preocupação com a interligação das 

ideias matemáticas – a orientação curricular no quadro da Matemática Moderna 

não teve o êxito esperado. O seu principal objectivo de proporcionar uma melhoria 

das aprendizagens à entrada da universidade não foi alcançado (Ponte, 2003). 

Nos finais da década de 60 e inícios dos anos 70, os programas da Matemática 

Moderna começam a ser questionados e ergue-se “um forte clamor contra este 

movimento em muitos países” (Ponte, 2003, p. 7). Contrariamente às expectativas:   
 

o simbolismo carregado e a ênfase em estruturas abstractas 
revelaram-se, afinal, de difícil compreensão para os alunos. A 
preocupação com o rigor de linguagem dava origem a novos tipos de 
exercícios, muitas vezes estéreis e irrelevantes. E, o que era pior, as 
competências dos alunos no raciocínio, na resolução de problemas e 
no domínio do cálculo não mostravam os desejados progressos (Ponte 
et al., 1997a, p. 51) 
 

Estes resultados não surpreendem, uma vez que ao aceitar que “a 

aprendizagem se desenvolve por absorção, e não por construção, esta reforma 

continha afinal os “germes do seu próprio fracasso” (APM, 1988, p. 22).  

 
 
2.2.1.3 - O movimento back to basics  
 

Ao longo da década de 60 e início dos anos 70, vários matemáticos 3 

manifestaram as suas reservas e críticas à reforma da Matemática Moderna, 

incidindo, quer no que diz respeito aos seus pressupostos e princípios 

orientadores, quer no tocante às concretizações curriculares. Por exemplo, Thom 

                                                 
3 Em 1962, nos Estados Unidos da América, um grupo de 65 matemáticos entre os quais se 
encontravam célebres matemáticos como George Pólya, Morris Kline, André Weil, Alexander 
Wittenberg, … publicaram o memorado On the mathematics curriculum of the high school 
(Ahlfords et al., 1962), onde as propostas do School Mathematics Study Group, desenvolvidas no 
quadro da Matemática Moderna, eram questionadas. 
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(1971) opôs-se às perspectivas pedagógicas e filosóficas da reforma da 

Matemática Moderna fazendo recair as suas discordâncias sobre o tratamento 

dado à Geometria e sobre a sobrevalorização da Álgebra; questionou também a 

abordagem lógico-dedutiva e axiomática e a concepção de rigor inerente às 

propostas da reforma da Matemática Moderna.   

Concomitantemente a esta reacção da comunidade matemática, no início da 

década de 70, outros sectores do público em geral incluindo os pais, começam a 

reagir impulsionados pelo insucesso continuado dos alunos, nomeadamente nos 

testes de admissão à Universidade, em particular, no caso dos Estados Unidos da 

América (Guimarães, 2003).  
 

A ideia muito divulgada de que os alunos não só não compreendiam a 
Matemática, como tinham fortes deficiências em aspectos básicos como o 
cálculo, e que tais carências eram devidas aos novos currículos 
implementados no quadro da reforma da Matemática Moderna, gerou um 
movimento de opinião pública em favor do ensino que vigorava antes da 
reforma (idem, ibidem, p. 132) 
 

Esta “exigência pública alargada de um ´back to basics` da educação” (Fey, 

1978, p. 341, citado por Guimarães, 2003, p. 132), sublinha assim o propósito 

principal de retorno, no ensino da Matemática, ao mais elementar, às aptidões ou 

destrezas matemáticas tal como eram interpretadas na Matemática dita 

Tradicional.  

O movimento back to basics, que teve grande expressão nos Estados 

Unidos e na Inglaterra, por um lado, criticava o formalismo exagerado da “nova” 

matemática que se tornava de difícil compreensão para os alunos e, por outro, 

argumentava que os jovens perdiam aptidões básicas de cálculo sem que se 

percebesse que competências estavam a desenvolver. Assim, advogava o retorno 

à ênfase nas competências básicas (Abrantes, 1994). Deste modo, “da retirada 

dos falhanços da nova Matemática resultou a instrução focada, em larga escala, 

na rota do básico lápis-e-papel e algoritmo” (Schoenfeld, 1996, p. 63). 

As perspectivas curriculares mais significativas do ensino da matemática dito 

tradicional podem ser caracterizadas como o fez Servais (1975), referindo-se à 

tradição europeia. Segundo este autor, relativamente aos conteúdos matemáticos 

no ensino elementar, o mais frequente era a ênfase na Aritmética com uma 
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incidência quase exclusiva no cálculo, em detrimento do ensino de outros 

assuntos, de que são exemplo, comprimentos e áreas, custo de alimentos e 

matérias-primas, preços de compra e venda, percentagens, volumes, … assim, 

mudou-se “de uma utilização significativa [desses assuntos] em estreita ligação 

com a vida corrente, para um treino rotineiro em aptidões de cálculo e para a 

resolução mecânica de somas estereotipadas” (p. 38). 
 

O currículo de matemática dito tradicional pode pois ser caracterizado, em 
termos gerais, por: o privilégio da Aritmética, particularmente nos primeiros 
anos de escolaridade; o predomínio do cálculo; uma Matemática 
descontextualizada; uma sequência de ensino essencialmente do tipo 
exposição do professor seguida da resolução de exercícios por parte dos 
alunos; uma ênfase na memorização e mecanização; um estudo da 
Geometria a partir de axiomas e definições de Euclides, com a demonstração 
dos teoremas, trabalhada também principalmente com base na mecanização 
e memorização. O movimento de reacção Back-to-Basics, no essencial, 
visava o retorno a muitos desses aspectos característicos do status quo do 
ensino da Matemática no quadro do currículo tradicional. (Guimarães, 2003, p. 
135) 
 

A segunda metade da década de 70 ficou marcada pelo surgimento de 

diversos relatórios e tomadas de posição que argumentavam contra o movimento 

Back to Basics e perspectivavam novas tendências para o ensino da matemática, 

entre os quais se destacam os de organismos como o National Advisory 

Committee on Mathematical (NACOME), o Education National Council of 

Supervisors of Mathematics (NCSM) e o National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM).  

No que se refere às aptidões básicas, todos estes documentos contestavam 

uma visão das competências básicas em matemática focadas exclusivamente no 

cálculo. O relatório Ovierview and analysis of school mathematics: Grades K-12 

(NACOME, 1975), recomendava a necessidade de promover uma visão ampla 

das competências básicas, incluindo, para além do cálculo aritmético, as 

capacidades de lidar com informação estatística, o raciocinar logicamente e o 

pensar criativamente. Além disso, aquele organismo valorizava as aplicações da 

Matemática, a utilização de calculadoras e computadores. Relevava ainda a 

importância de se considerar, também, o domínio afectivo, nomeadamente no que 

respeita às atitudes dos alunos face à disciplina. 
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 As orientações do documento Position Statement on Basic Skills do NCSM 

(1978) foi mais longe do que o relatório do NACOME (1975) na clarificação e 

especificação do que devia ser entendido como aptidões básicas no ensino da 

Matemática. Propôs um conjunto de dez áreas que incluíam capacidades e 

conhecimentos matemáticos, nomeadamente: a resolução de problemas e as 

aplicações da Matemática ao quotidiano; a estimação e a sensibilidade face à 

razoabilidade de resultados obtidos; a geometria e a medida; a leitura, 

interpretação e construção de tabelas e gráficos; a capacidade de usar a 

matemática para fazer previsões; e a compreensão das potencialidades dos 

computadores (NCSM, 1978).  

O documento An agenda for action: Recommendations for school 

mathematics of the 1980s4 do NCTM (1980) veio reiterar as orientações do NCSM 

(1978) salientando a ideia de que as competências básicas incluem muito mais do 

que destrezas básicas de cálculo.  

Relativamente às orientações curriculares, os documentos anteriormente 

mencionados têm em comum algumas ideias e perspectivas que a Agenda 

sistematiza num conjunto de recomendações, especificando e desenvolvendo 

muito do que foi proposto nos outros dois documentos citados. Uma das ideias 

fortes, e primeira recomendação da Agenda, é que “a resolução de problemas 

seja o foco da matemática escolar dos anos 80” (NCTM, 1985, p. 1). Outras ideias 

sublinhadas prendem-se com a valorização das aplicações da matemática e a 

utilização da tecnologia, em particular, calculadoras e computadores, em todos os 

níveis de ensino.   

 

Não se pode dizer que o movimento Back to Basics tenha tido uma forte 

preponderância em Portugal. Os programas da matemática Moderna, do pós 25 

de Abril de 1974, com pequenos ajustes, mantiveram-se em vigor até à reforma 

iniciada em 1989. Mas, é de notar, que em Portugal, a Matemática Moderna 

                                                 
4 Este documento foi originalmente publicado em Língua Inglesa no ano de 1980 com o título An 
agenda for action: Recommendations for school mathematics of the 1980s e, posteriormente, 
traduzido para Língua Portuguesa pela APM, em 1985. 
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continuou sempre a fazer sentir a sua influência, com uma grande valorização dos 

aspectos associados ao cálculo, inclusivamente, nos exames (Ponte et al., 1997).  

Como afirma Ponte: “Os programas de matemática portugueses dos anos 70 

e 80 são uma curiosa mistura de matemática formalista no estilo moderno com 

Matemática computacional no estilo tradicional” (2003, p. 7).  

 

 
2.2.1.4 - A renovação no ensino da matemática: o enfoque na resolução 

de problemas 
 

Tanto a nível internacional como a nível nacional, a década de 80 ficou 

marcada por um importante movimento de renovação do ensino da Matemática. 

Relativamente aos documentos publicados na década anterior, os documentos 

então publicados começaram “a encarar de uma forma mais cuidada o problema 

da renovação do ensino da Matemática” (Ponte 1990, p. 1). Começam, então, a 

surgir, neste início dos anos 80, uma multiplicidade de estudos e propostas 

relacionadas com a necessária renovação do ensino de matemática. Um dos 

documentos que viria a ter muita divulgação internacional e um impacto 

considerável nos movimentos de desenvolvimento curricular em diversos países, 

foi o relatório Mathematics Counts, realizado entre 1978 e 1981 pelo Committe of 

Inquiry into the Teaching of Mathematics in Schools na Inglaterra. O relatório 

Mathematics Counts, que ficou vulgarmente conhecido por relatório Cockcroft 

(1982), tinha como principal finalidade analisar a situação do ensino da 

matemática neste país e fazer algumas recomendações para o mesmo. Neste 

relatório salientava-se que o ensino da matemática em todos os níveis de ensino 

devia incluir: exposição pelo professor; discussão entre os alunos e entre os 

alunos e o professor; trabalho prático; prática de rotinas e competências 

essenciais; resolução de problemas, incluindo aplicações da matemática a 

situações da vida real; e trabalho de natureza investigativa.  

Cerca de dez anos depois, é publicado o Curriculum and evolution standards 

for school mathematics5 (NCTM, 1989) elaborado pelo NCTM nos Estados Unidos 

                                                 
5 Este documento foi originalmente publicado em Língua Inglesa no ano de 1989 e posteriormente 
traduzido para Língua Portuguesa pela APM, em 1991. 
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da América. Este documento americano, na sua tradução portuguesa designado 

por Normas para o Currículo e Avaliação em Matemática Escolar6 tinha como 

principal objectivo especificar normas profissionais para o currículo escolar de 

matemática. Assim sendo, a preocupação primeira era descrever uma visão para 

a matemática escolar, ou citando Crosswhite, Dossey e Frey (1989), o propósito 

principal deste documento era “delinear uma visão da Matemática escolar 

suficiente para preparar os alunos para o século vinte e um” (p. 666). Com a 

proposta das Normas, pretendia-se, na opinião de Frey (1989) – um dos membros 

que supervisionou a sua elaboração – responder a um sentimento de insatisfação 

face aos fracos resultados dos alunos nos testes de avaliação, bem como aos 

apelos que se mantinham para uma reforma no ensino da Matemática, tendo em 

vista conseguir uma melhor preparação, nesta disciplina, dos futuros 

trabalhadores (Guimarães, 2003).  

Por normas (ou standards – no original), o NCTM (1991) não entende algo 

que vise a prescrição ou uniformização geral, mas sim algo que constitua uma 

referência a ser considerada pelos professores, visando um ensino da matemática 

de qualidade.  

Nas Normas são evocados diferentes tipos de razões para justificar as 

propostas apresentadas. Concretamente, a necessidade de formar “trabalhadores 

matematicamente alfabetizados”, capazes de aprender “durante toda a vida”, que 

possam aceder às mesmas oportunidades e vir a constituir “um eleitorado 

informado” capaz de participar plenamente na resolução de problemas da 

sociedade (idem, ibidem, pp. 3-4).  

Para além disto, a resolução de problemas é aqui entendida como o 

desenvolvimento de capacidades que não se reduzem ao domínio de técnicas. 

Tais capacidades são perspectivadas como aptidões que permitem lidar: (1) com 

problemas e situações-problema abertas e compreender os seus aspectos 

matemáticos; (2) trabalhar colaborativamente para os resolver e (3) reconhecer a 

aplicabilidade e utilidade da matemática na sua resolução, bem como o valor 

desta ciência.  

                                                                                                                                                    
 
6 Por razões de simplicidade, usaremos por vezes a expressão abreviada Normas para referir este 
documento. 
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Neste contexto, nas Normas são explicitados cinco objectivos fundamentais 

para a aprendizagem, em todos os níveis de ensino. Concretamente, pretende-se 

que, ao longo da escolaridade, todos os alunos: “aprendam a dar valor à 

matemática”; “adquiram confiança nas suas capacidades de fazer matemática”; 

“se tornem aptos a resolver problemas matemáticos”; “aprendam a comunicar 

matematicamente” e “aprendam a raciocinar matematicamente” (idem, ibidem, pp. 

5-6). Esta formulação de objectivos para o ensino da matemática, do ponto de 

vista da aprendizagem dos alunos, é feita em termos de atitudes e capacidades. 

Relativamente às atitudes, valoriza-se o facto de os alunos “poderem apreciar o 

papel que a Matemática desempenhou (e desempenha) no desenvolvimento da 

nossa sociedade contemporânea” (idem, ibidem, p. 6) e face às suas próprias 

capacidades matemáticas, reconhecendo-se a importância do desenvolvimento 

da auto-confiança dos alunos. Como se elucida nas Normas, “toda a pessoa é um 

matemático e faz Matemática conscientemente”, logo “a Matemática escolar deve 

ajudar todos os alunos a compreender que fazer matemática é uma actividade 

humana comum” (idem, ibidem, p. 7). No que se refere às capacidades, são 

realçadas três aptidões: a resolução de problemas, a comunicação e o raciocínio 

matemático. Com a comunicação matemática, chama-se a atenção, para a 

necessidade de aprendizagem da simbologia e da terminologia matemática e para 

a importância da comunicação oral e escrita na clarificação, aperfeiçoamento e 

consolidação do pensamento matemático dos alunos. No caso do raciocínio 

matemático, dá-se valor à formulação de conjecturas, à justificação e 

argumentação enquanto “actividades fundamentais para fazer Matemática” (idem, 

ibidem, p. 79). Relativamente à resolução de problemas, reafirma-se a ideia já 

veiculada na Agenda para a acção (NCTM, 1985) de que a resolução de 

problemas deve ser “o foco da Matemática escolar” (NCTM, 1991, p. 7). 

Na visão das Normas, as aprendizagens a realizar pelos alunos devem 

concorrer para: desenvolver em todos os alunos o seu “poder matemático” 

(mathematical power, no original).  
 

O poder matemático inclui a capacidade para explorar, conjecturar e 
raciocinar logicamente; para resolver problemas não rotineiros; para 
comunicar sobre a matemática e através dela; e para estabelecer conexões 
dentro da matemática e entre a matemática e outras actividades intelectuais. 
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O poder matemático também envolve o desenvolvimento da auto confiança e 
a predisposição para procurar, avaliar e usar informação quantitativa e 
espacial na resolução de problemas e tomada de decisões. O espírito 
inventivo, a perseverança, a flexibilidade, a curiosidade e o interesse também 
afectam a concretização do poder matemático. (NCTM, 1994, p. 1) 
 

Na mesma linha das Normas, o National Research Council (NRC) publicou 

em 1989 um documento intitulado Everybody counts: A report to the nation on the 

future of mathematics education que reforça a ideia que “o poder matemático [é] o 

objectivo da educação matemática” (NRC, 1989, p. 43), salientando que: 
 

não é a memorização de técnicas matemáticas que é especialmente 
importante, mas a confiança de saber como procurar e usar ferramentas 
matemáticas, quando é necessário. Não existe uma forma de criar esta 
confiança sem ser através do processo de criação, construção e descoberta 
matemática. (idem, ibidem, p. 60) 
 

Em jeito de síntese, estes documentos defendem que o ensino da 

matemática deve partir de situações-problema abertas e flexíveis através das 

quais os alunos aprendam conceitos matemáticos, adquiram conhecimentos e 

técnicas matemáticas e, ainda, desenvolvam capacidades e atitudes. Para que tal 

aconteça, os alunos devem ser envolvidos em actividades que os levem a 

investigar, a formular, a verificar, a descobrir e a generalizar. Nesse sentido, 

devem ter acesso a uma diversidade de recursos materiais como: calculadoras, 

computadores, livros e outros documentos para consulta.  

 

Nos anos 80, em Portugal, começam a emergir várias iniciativas 7  que 

envolveram a comunidade ligada ao ensino da Matemática e, tal como em outros 

países, gera-se um movimento que reclama uma renovação curricular (Porfírio, 

1998). 

A iniciativa que se poderá considerar como uma das mais significativas 

(quiçá a mais) no que diz respeito à reflexão em matéria curricular foi o Seminário 

de Vila Nova de Milfontes, em 1988, organizado pela APM, no qual participaram 

professores, matemáticos e educadores matemáticos (Ponte, 2003). Este autor 

refere que: 
                                                 
7 De que são exemplo: O 1º Encontro Nacional da Sociedade Portuguesa de Matemática (1980), o 
colóquio de homenagem a Sebastião da Silva (1982), o 35º CIEAEM (1983) e o 1º Profmat (1985). 
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Neste seminário destaca-se a influência das novas correntes sobre o currículo 
e o ensino que se tinham vindo a desenvolver internacionalmente, em 
especial as Normas do NCTM (1991), que já existiam em versão preliminar, 
bem como o livro a Experiência matemática de Philip Davis e Reuben Hersch 
(1995). (idem, ibidem, p. 8) 
 

O documento Renovação do Currículo de Matemática (APM, 1988) que 

resultou desse encontro perspectiva as principais orientações curriculares dos 

anos 80: 

(i) centrar o ensino-aprendizagem da matemática na resolução de problemas; 

(ii) utilizar calculadoras e computadores no processo de ensino-

aprendizagem; 

(iii) atribuir maior ênfase a tópicos como Matemática Discreta, Estatística e 

Probabilidades, de modo a acompanhar a evolução da própria matemática; 

(iv) diversificar os modos de trabalho com os alunos e o tipo de tarefas a 

propor-lhes, não incidindo apenas na exposição do professor e na prática de 

exercícios. 

Ponte (2003) referindo-se a este documento, salienta duas ideias-chave 

contidas no mesmo: (i) os alunos devem ter uma experiência matemática genuína 

e (ii) as novas tecnologias devem constituir um suporte para o desenvolvimento 

dessa experiência. Em consequência, segundo Ponte (2003), são apresentadas 

três grandes propostas para o ensino da Matemática: 
 

(i) valorizar objectivos curriculares referentes a capacidades (resolução de 
problemas e raciocínio matemático) e atitudes positivas em relação à 
matemática; 
 

(ii) dar prioridade, na sala de aula, a tarefas ricas e desafiantes, envolvendo 
resolução de problemas, explorações matemáticas, raciocínio e comunicação; 
 

(iii) encarar o programa e os manuais como instrumentos de trabalho e não 
como prescrições a seguir cegamente. (p. 8) 
 

 
2.2.1.5 - A Matemática escolar como Educação Matemática para todos 
 

Tal com tinha acontecido na década anterior, nos anos 90, é notável o 

esforço realizado pelo NCTM em completar a visão curricular defendida nas 

Normas. Assim, para além de publicar um conjunto de documentos com o 
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objectivo de ilustrar e discutir as ideias defendidas nas Normas – as Adendas –, 

edita dois documentos: as Normas Profissionais para o Ensino da Matemática8 

(NCTM, 1994) e as Normas para a Avaliação em Matemática Escolar9 (NCTM, 

1999).  

O documento Normas Profissionais, constituiu uma reflexão em torno da 

prática, formação e desenvolvimento profissional do professor, uma vez que “os 

professores são os principais protagonistas na mudança dos processos pelos 

quais a Matemática é ensinada e aprendida nas escolas” (NCTM, 1994, p. 2). 

Assim, no documento em causa, explicita-se que é necessário caminhar: 
 

 em direcção a salas de aula que sejam comunidades matemáticas – longe 
de uma aula que seja apenas uma colecção de indivíduos; 

 

 em direcção à verificação da correcção dos resultados através da lógica e 
da evidência matemática – longe do professor como única fonte de 
autoridade para confirmar as respostas correctas; 

 
 em direcção ao raciocínio matemático – longe da simples memorização de 

técnicas; 
 

 em direcção à formulação de conjecturas, à invenção e à resolução de 
problemas – longe da ênfase na procura mecanicista de respostas; 

 

 em direcção às conexões da matemática, das suas ideias e das suas 
aplicações – longe do tratamento da matemática como um corpo de 
conceitos e procedimentos isolados. (idem, ibidem, p. 3) 

 

Esta mudança requer do professor um elevado grau de responsabilidade, de 

autoridade e de autonomia, isto é – “profissionalismo da parte de cada professor” 

(idem, ibidem p. 5). Assim, para orientar o desenvolvimento desse 

profissionalismo no ensino da matemática, o NCTM propõe cinco componentes 

que constituem as Normas Profissionais: 

• Normas para o Ensino da Matemática – o que o professor de Matemática 

deve saber e fazer para ensinar matemática na linha do que é proposto nas 

Normas para o Currículo; 

                                                 
8  Este documento foi originalmente publicado em Língua Inglesa, no ano de 1991, e 
posteriormente traduzido para Língua Portuguesa, em 1994, pela APM. 
 
9 Este documento foi originalmente publicado Língua Inglesa, no ano de 1995, e posteriormente 
traduzido para Língua Portuguesa, em 1999, pela APM. 
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•  Normas para a Avaliação do Ensino da Matemática – uma avaliação 

focada na melhoria do ensino. Estas normas, por sua vez, incluem dois 

aspectos da avaliação do ensino: o processo da avaliação e os pontos 

fulcrais da avaliação; 

•  Normas para o Desenvolvimento Profissional dos Professores de 

Matemática – a formação necessária dos professores de matemática desde 

que frequentam os primeiros cursos de Matemática até ao seu 

desenvolvimento ao longo da carreira; 

•  Normas para o Apoio e o Desenvolvimento dos Professores e do Ensino – 

as responsabilidades dos que tomam decisões relacionadas com o ensino da 

Matemática (são exemplos: entidades ligadas ao Governo e ao mundo 

empresarial, as escolas, instituições de formação e organizações 

profissionais); 

•  Os Passos Seguintes – as acções que é necessário continuar a 

desenvolver para prosseguir na linha das Normas em direcção ao objectivo 

de desenvolvimento do poder matemático de todos os alunos. 
 

E, por fim, tendo em conta a importância e influência que as práticas de 

avaliação têm em todo o processo de ensino e aprendizagem, surgem as Normas 

para a Avaliação em Matemática Escolar (NCTM, 1999). Estas normas 

enquadram um processo dinâmico e contínuo de melhoria do currículo, do ensino 

e da avaliação em matemática envolvendo todos aqueles que se preocupam com 

a Educação Matemática. Para concretizar esta visão, há necessidade de proceder 

a diversas mudanças nos vários aspectos relativos à matemática escolar: 

•  No conteúdo – uma mudança em direcção a uma variedade de tópicos 

matemáticos (Álgebra, geometria, trigonometria, estatística, 

probabilidades, …) e situações-problema, deixando para trás a visão de que 

a competência aritmética é suficiente para a maioria dos alunos; 

•  Na aprendizagem – uma mudança na visão da aprendizagem em direcção 

à investigação, à formulação, à representação, ao raciocínio e à aplicação 

de uma variedade de estratégias para a resolução de problemas – incluindo 

a reflexão sobre estes usos da matemática –, deixando para trás a visão de 
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que a matemática é para ser apresentada ou explicada, memorizada e 

repetida; 

•  No ensino – uma mudança no papel dos professores em direcção ao 

“questionar e ouvir”, à medida que a suas aulas se tornam comunidades de 

aprendizagem intelectualmente estimulantes, deixando para trás a prática do 

“dizer” aos alunos.   

•  Na avaliação – uma mudança na visão da avaliação em direcção à 

evidência baseada em fontes diversas e apreciada pelos professores, 

deixando para trás a confiança nos resultados de um teste único, bem como 

uma mudança em direcção aos juízos profissionais dos professores, 

deixando para trás o uso exclusivo da evidência de origem externa; 

•  Nas expectativas – uma mudança orientada para o uso de conceitos e 

procedimentos na resolução de problemas, deixando para trás o domínio 

exclusivo de conceitos e procedimentos isolados.   
 

Deste forma, neste período (primeira metade da década de 90), sobressai 

uma evolução marcada pela valorização do desenvolvimento de capacidades 

como a resolução de problemas relacionados com a realidade, em articulação 

com a ênfase numa abordagem que permita ao aluno aprender a fazer 

matemática recorrendo à utilização de vários recursos tecnológicos; sobressai 

ainda a importância atribuída à relação do aluno com a disciplina de Matemática 

(Canavarro, 2003).  

  
Perspectivas e orientações curriculares às portas do século XXI. Numa 

análise pormenorizada da evolução dos objectivos do currículo de matemática 

nas últimas décadas, Niss (1996) identifica alguns aspectos a ter em conta. Um 

deles, diz respeito à necessidade de criar condições de modo a que os alunos 

tenham oportunidade de desenvolver uma competência matemática adequada a 

uma participação informada e crítica na sociedade, “de forma a abranger aspectos 

essenciais da numeracia e ´literacia matemática` na sociedade” (p. 32). Outro 

aspecto tem a ver com a preocupação em proporcionar uma educação 

matemática de qualidade a todos os alunos, o que requer uma diferenciação 

curricular de modo a proporcionar as mesmas oportunidades de êxito a diferentes 
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alunos – a chamada “matemática para todos”. Esta tendência de promover uma 

matemática para todos teve expressão em quase todo o mundo – incluindo países 

tão diferentes, em termos educativos, como é o caso dos Estados Unidos e da 

China. Como refere Usiskin (1999): “a ´matemática para todos` é verdadeiramente 

um fenómeno mundial, que envolve países desenvolvidos e em vias de 

desenvolvimento” (p. viii).  

Niss (1996) identifica os objectivos gerais que a maioria dos países deseja 

perseguir no que toca ao desenvolvimento da educação matemática, 

categorizando-os em dois grupos: as finalidades externas e as finalidades 

internas. As primeiras incluem quatro pontos, os quais podem, em termos gerais, 

ser definidos do seguinte modo: (i) proporcionar uma educação matemática 

significativa para todos os alunos; (ii) proporcionar oportunidades para um ensino 

e uma aprendizagem diferenciados, tendo em conta os antecedentes culturais dos 

alunos; (iii) valorizar a participação e cooperação entre os alunos e (iv) avaliar o 

potencial, a aquisição e a competência matemática dos alunos de acordo com 

objectivos de ordem superior do ensino e da aprendizagem da matemática. 

No que concerne às finalidades internas, relacionadas com o aluno, este 

autor refere vários aspectos que se podem sintetizar da seguinte forma: (i) focar 

as necessidades e interesses do aluno individual, com vista a prepará-lo para a 

participação promovendo o auto-respeito e auto-confiança, o pensamento 

independente e autónomo, o desenvolvimento de atitudes (de exploração e 

investigação) e capacidades (linguísticas, experiência estética e prazer, …); (iii) 

enfatizar a actividade matemática dos alunos em vez da passiva aquisição de 

conhecimentos; (iv) enfatizar processos matemáticos (explorar, investigar, 

conjecturar, resolução de problemas, …) e não só produtos (conceitos, 

resultados, …); (v) promover o pensamento matemático e a criatividade, 

enfatizando a ideia que a matemática é um assunto vivo que resulta da actividade 

e esforço da humanidade ao longo de milénios; (vi) estimular a capacidade dos 

alunos de identificar, formular e resolver problemas matemáticos, sejam puros ou 

aplicados, fechados ou abertos; (vii) estimular os alunos a compreender e 

apreciar a especificidade da natureza da matemática; (viii) incentivar os alunos a 

aplicar a matemática a situações extra-matemáticas por meio de modelos e 
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modelação; (ix) incitar os alunos a analisar e julgar os usos da matemática de 

forma crítica em contextos extra-matemáticos; (x) proporcionar aos alunos 

sensibilidade e visão sobre o papel da matemática na sociedade e na cultura; (xi) 

familiarizar os alunos com as actuais tecnologias de informação relacionadas com 

a matemática. 

Nesta linha de pensamento, no final dos anos 90, o NCTM começou a 

desenvolver um conjunto de acções que culminou com a publicação, no ano de 

2000, de um documento intitulado Principles and standards for school 

mathematics10 (NCTM, 2000). Este documento assume-se como “um recurso e 

um guia para todos os que tomam decisões que afectam a educação matemática” 

(idem, ibidem, p. ix), e tal como outros documentos predecessores, o seu 

propósito principal é proporcionar uma orientação e uma visão global para a 

Matemática escolar no início do século XXI. 

Os Standards 2000, procuram actualizar e integrar muito do que o NCTM já 

vinha defendendo, sobre currículo, ensino e avaliação. Apesar deste documento 

reafirmar muitas das ideias, orientações e propostas curriculares dos documentos 

anteriores (NCTM, 1985, 1991, 1994, 1999), há algumas diferenças na concepção 

global, na estrutura e no conteúdo deste documento, sendo desde logo de 

destacar a inclusão de um conjunto de “Princípios” que antecedem a 

apresentação e descrição dos Standards. Assim, são apresentados seis princípios 

sobre seis temas-chave: “Equidade”, “Currículo”, “Ensino”, “Aprendizagem”, 

“Avaliação” e “Tecnologia” que, no seu enunciado, consistem em afirmações 

gerais não relacionadas com aspectos matemáticos específicos, mas 

considerados “profundamente interligados com os programas de Matemática 

escolar” (NCTM, 2000, p. 12). Enquadrados por estes princípios referidos, os 

Standards 2000 apresentam dez normas que procuram concretizar as orientações 

curriculares em dois domínios distintos, mas “inextrincavelmente ligados” (idem, 

ibidem, p. 7) – os conteúdos e os processos matemáticos. O primeiro domínio, 

contém cinco standards: Números e Operações, Álgebra, Geometria, Medida e 

Análise de Dados e Probabilidades. No segundo domínio – processos 

                                                 
10 Por razões de simplicidade, usaremos por vezes a expressão abreviada Standards 2000 para 
designar este documento. 
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matemáticos –, destacam-se outros cinco standards: a resolução de problemas, o 

raciocínio e a demonstração, a comunicação, as conexões e a representação.  

Estes dez standards são comuns a todos os níveis e anos de escolaridade a 

que se dirigem, desde o jardim-de-infância ao secundário. Assim, para cada nível 

de ensino, é reconhecido um conjunto de expectativas relacionado com cada um 

dos standards de conteúdo, discriminando-se também as normas relacionadas 

com os processos matemáticos e o papel do professor no seu desenvolvimento. 

Em suma, nos últimos anos, regista-se a aposta generalizada na matemática 

para todos, reafirmando-se a preocupação com o desenvolvimento de uma 

competência matemática por parte de todos os alunos, de forma a torná-los 

matematicamente mais competentes. É de notar, ainda, o esforço, para 

considerar o mesmo conjunto de objectivos curriculares para alunos de diversos 

níveis de ensino. 

 

Em Portugal, ao longo da década de 90, foram também feitos esforços no 

sentido de concretizar as principais tendências reconhecidas na década anterior. 

É nessa perspectiva que, no ano de 1991, são introduzidos novos programas no 

Ensino Básico e no Secundário, que são diferentes na forma e no conteúdo 

daqueles que vigoravam.  

No que diz respeito aos 2º e 3º ciclos, as orientações curriculares oficiais 

publicadas em 1991 são apresentadas em dois livros que correspondem ao 

volume I, intitulado Organização Curricular e Programas (Ministério da Educação, 

1991, 1991a). O primeiro livro, apresenta a organização curricular do ensino 

básico – os objectivos gerais, a estrutura curricular, os princípios orientadores da 

acção pedagógica, onde se incluem aspectos relacionados com a avaliação, e as 

componentes dos programas de ensino. No segundo livro, são apresentados os 

programas de cada uma das disciplinas do currículo. As componentes 

consideradas são as finalidades, os objectivos gerais (contemplando três 

dimensões: atitudes e valores, capacidades e conhecimentos), conteúdos 

matemáticos (organizados em quatro grandes áreas temáticas: Geometria, 

Números e Cálculo, Estatística e Proporcionalidade), orientações metodológicas e 

avaliação. Este segundo livro foi, ainda, complementado com um segundo volume 
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intitulado Plano de Organização do Ensino-Aprendizagem (Ministério da 

Educação, 1991b, 1991c), onde é apresentado, após uma pequena introdução, 

um plano organizativo que inclui uma proposta de sequência de abordagem, para 

cada um dos anos de escolaridade do ciclo em questão, dos temas e a respectiva 

proposta de roteiro. Para cada bloco temático, apresentam-se objectivos 

específicos e orientações metodológicas. É ainda fornecido um conjunto de 

sugestões bibliográficas onde constam diversos documentos do NCTM publicados 

durante a década de 80.   

Estes programas apontam para um ensino cujas finalidades são o 

desenvolvimento das capacidades de raciocínio, resolução de problemas, 

comunicação, memória, rigor, espírito crítico, criatividade, utilização da 

Matemática na interpretação e intervenção no real, a estruturação do pensamento 

e, ainda, o processo de aprender a aprender e promover a realização pessoal 

(Canavarro, 2003).  

Quanto às orientações metodológicas, e tendo como pressuposto que o 

aluno é construtor da sua própria aprendizagem, propõe-se que: (i) os conceitos 

sejam construídos a partir da experiência de cada um e abordados sob diferentes 

pontos de vista e progressivos níveis de rigor e formalização; (ii) as actividades a 

desenvolver sejam diversificadas e motivadoras, visando desenvolver o espírito 

de pesquisa, a criatividade, o gosto de aprender, a autonomia e o sentido de 

cooperação; (iii) a resolução de problemas seja uma actividade central no trabalho 

dos alunos, permitindo-lhes observar, experimentar, seleccionar e organizar 

dados, relacionar, fazer conjecturas, argumentar, concluir e avaliar; (iv) se 

envolvam os alunos em situações que favoreçam o desenvolvimento do raciocínio 

indutivo; e (v) sejam usadas as calculadoras como meios facilitadores e 

incentivadores do espírito de pesquisa. 

Contudo, a perspectiva de desenvolvimento curricular que foi seguida, 

ignorou a necessidade de envolvimento activo dos professores. Parecem também 

ter sido ignorados aspectos essenciais à concretização de qualquer mudança 

curricular como sejam a formação de professores e os recursos. 

Consequentemente, registaram-se dificuldades a nível da implementação.  
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De facto, no Relatório Matemática 2001 (APM, 1998), elaborado com base 

num “estudo realizado, entre Março de 1996 e Outubro de 1998, evidencia-se que 

há uma distância entre o currículo oficial e o currículo real, que se pode 

exemplificar em vários aspectos:  

•  Ao nível dos conteúdos, realça-se que os temas que surgiram reforçados 

nos novos programas – Geometria e Estatística – são aqueles que os 

professores indicam com alguma frequência para excluir ou simplificar.  

•  Ao nível das práticas de ensino, elas são predominantemente marcadas 

por um estilo expositivo, baseado na resolução de exercícios11 e que pouco 

recorre a recursos materiais para além do quadro, giz e manual, 

prevalecendo uma comunicação unidireccional e uma preocupação sumativa 

na avaliação. 
 

Estes resultados, que traduzem uma certa tendência de continuidade das 

práticas dos professores (Canavarro, Santos e Ponte, 2000; Ponte e Serrazina, 

2004), podem ser considerados de alguma forma esperados, em especial se 

tivermos em consideração o modo como a reforma curricular foi implementada 

(Canavarro, 2003). No entanto, se considerarmos alguns dos estudos 

naturalísticos12 analisados por Ponte e Serrazina, ”evidenciam-se sinais de novas 

práticas, envolvendo uma diversificação de tarefas, uma comunicação mais 

partilhada, uma maior atenção aos aspectos formativos da avaliação e um 

reconhecimento do interesse da colaboração profissional” (2004, p. 73). 

Nos finais dos anos 90, as questões relativas ao currículo e ao 

desenvolvimento curricular voltam a ganhar preponderância, originando uma nova 

renovação curricular que culminou com a publicação, no ano de 2001, do 

Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais (Ministério da 

Educação, 2001).  

                                                 
11 Os problemas surgem em segundo lugar com percentagens ainda elevadas mas que decrescem 
com os níveis de ensino. Contudo, como salientam Ponte e Serrazina (2004), este resultado mais 
animador relativo ao peso da resolução de problemas, deve ser encarado com cuidado pois “o 
termo ´problema` pode ser usado com entendimentos diferentes. O que muitos professores 
consideram como um problema, outros podem considerar apenas um exercício” (p. 52). 
 
12 Dos quais são exemplo: Curado, A., Gonçalves, C., Góis, E., Vicente, L. e Alaíz, V. (2003); 
Guimarães, F. (1999); Santos, L. e Canavarro, A. (2001); Serrazina, M. L. (1998); Serrazina, M. L. 
e Loureiro (1999); entre outros.  
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Apesar dos programas do ensino básico e secundário continuarem em vigor, 

existe uma evolução de perspectivas, decorrentes da concretização, para a 

disciplina de matemática, da proposta do Currículo Nacional do Ensino Básico. É 

nesta perspectiva que vamos, no próximo ponto, analisar mais 

pormenorizadamente o actual currículo nacional de matemática do ensino básico.  

 

 

2.2.2 - O actual Currículo Nacional de Matemática do Ensino Básico 
 

No ponto anterior caracterizámos, a evolução do currículo e do ensino da 

Matemática no século XX. Neste ponto foca-se o actual Currículo de Matemática 

tendo como ponto de partida a actual Reorganização Curricular do Ensino Básico.  

Todo o planeamento da reorganização curricular para o ensino básico foi 

objecto de um demorado e sucessivo trabalho colaborativo entre o Ministério da 

Educação, através do Departamento de Educação Básica13 (DEB), as escolas e 

os professores. Esse trabalho colaborativo iniciou-se na década de 90, mais 

precisamente no ano lectivo de 1996/1997 com o lançamento do projecto de 

Reflexão Participada sobre os Currículos do Ensino Básico, continuado pelo 

Projecto de Gestão Flexível do Currículo, e culminou com a publicação, no ano de 

2001, do Decreto-Lei nº6/2001 e do Currículo Nacional do Ensino Básico: 

Competências Essenciais (Ministério da Educação, 2001).  

O projecto Reflexão Participada sobre os Currículos teve como propósito 

contribuir para a construção de uma escola mais humana e inteligente, tendo em 

vista a formação e o desenvolvimento integral de todos os seus alunos e a 

promoção de aprendizagens realmente significativas (Abrantes, 2001). Teve como 

suporte um conjunto de documentos enviados a todas as escolas (e também 

disponíveis na Internet) acerca dos pressupostos para a introdução de uma 

perspectiva curricular diferenciadora e gerida pelas escolas, a par da proposta de 

aprendizagens nucleares comuns para cada ciclo (core curriculum) de acordo 

com o perfil de competências a garantir à saída do ensino básico (Roldão, 1999). 

No relatório resultante deste projecto afirma-se que a mudança curricular 

desejável “só pode realizar-se com a plena responsabilização de docentes e 
                                                 
13 Actualmente designado por Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC). 
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escolas pela gestão do currículo o que não tem sido prática na tradição e cultura 

do sistema educativo português, nem na experiência profissional da classe 

docente” (Roldão, Nunes e Silveira, 1997, p. 89). De facto, há que gerir o medo de 

ser responsável e autónomo (Freitas et al., 2001) e não ter receio de praticar uma 

“verdadeira cultura de gestão curricular e uma cultura interdisciplinar através do 

trabalho colaborativo” (Vieira, 2001, p, 21).  

Neste sentido, em 1997, as escolas de todo o país foram convidadas a 

apresentar, voluntariamente, projectos de Gestão Flexível do Currículo14, iniciativa 

a que aderiram 10 escolas no ano lectivo de 1997/1998, 33 escolas em 

1998/1999 e 93 escolas em 1999/2000, das mais diversas zonas do país.  

Concomitantemente com este processo, o DEB solicitou estudos sobre o 

currículo a vários especialistas em teoria curricular e didáctica como o propósito 

de apontar finalidades curriculares (como a articulação das aprendizagens que se 

pretendia promover, a consideração dos diferentes públicos, a que se destinam 

essas aprendizagens e a sua efectivação para todos esses públicos) bem como 

competências e níveis de desempenho para as respectivas áreas curriculares. 

Desses estudos surgiram diversas publicações 15  relacionadas com várias 

disciplinas e o seu papel no currículo dos alunos, das quais salientamos uma 

publicação que foi a principal referência nacional para o actual currículo de 

matemática: “A Matemática na Educação Básica” (Abrantes et al., 1999).  

Tendo em conta o resultado dos debates realizados desde 1996, bem como 

a experiência adquirida pelas escolas que aderiram ao Projecto Gestão Flexível 

do Currículo, foi reequacionada a organização curricular do ensino básico, tendo 

sido publicado, a 18 de Janeiro, o Decreto-Lei nº 6/2001. 
 

                                                 
14 De acordo com a brochura Gestão Flexível do Currículo (1999), p. 6), “o Projecto de Gestão 
Flexível do Currículo (PGFC) visa promover uma mudança gradual nas práticas de gestão 
curricular. Tem em vista melhorar a eficácia da resposta educativa aos problemas surgidos da 
diversidade dos contextos escolares e assegurar que todos os alunos aprendam mais e de um 
modo mais significativo” (p. 6) 
 
15 Algumas publicações encomendadas pelo DEB e que fizeram parte da Colecção Reflexão 
Participada: Roldão, M. C. (1997). Relatório do Projecto "Reflexão Participada sobre os Currículos 
do Ensino Básico”; Sim-Sim, I., et al. (1997). A Língua Materna na Educação Básica – 
Competências Nucleares e Níveis de Desempenho; Félix, N. (1998). A História da Educação 
Básica; Roldão, M. C. (1999). Gestão Curricular: Fundamentos e Práticas; Abrantes, P., et al. 
(1999). A Matemática na Educação Básica.  
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Este Decreto veio sublinhar a “educação para todos, perspectivando-a como 

início de um processo de educação e formação ao longo da vida” (Abrantes, 

2001), estabelecendo os princípios orientadores da organização e da gestão 

curricular do ensino básico, bem como da avaliação das aprendizagens e do 

processo de desenvolvimento do currículo nacional16. Institucionaliza, ainda, a 

liberdade conferida às escolas para adequarem o currículo nacional à escola e, 

consequentemente, às turmas que compõem essa escola através do Projecto 

Curricular de Escola e dos Projectos Curriculares de Turma, respectivamente.  

No preâmbulo é dito que:  
 
O diploma define os princípios orientadores a que deve obedecer a 
organização e gestão do currículo, nomeadamente a coerência e 
sequencialidade entre os três ciclos do ensino básico e a articulação destes 
com o ensino secundário, a integração do currículo e da avaliação, 
assegurando que esta constitua o elemento regulador do ensino e da 
aprendizagem e a existência de áreas curriculares disciplinares e não 
disciplinares, visando a realização de aprendizagens significativas e a 
formação integral dos alunos, através da articulação e da contextualização 
dos saberes, e estabelece os parâmetros a que deve obedecer a organização 
do ano escolar. (Decreto-Lei nº6/2001) 

Tendo em conta estes princípios e ainda no âmbito da organização curricular 

do ensino básico, para além das áreas curriculares disciplinares, o diploma 

determina a criação de três áreas curriculares não disciplinares, concretamente:  

• Área de Projecto – visa a concepção, realização e avaliação de 

projectos, através da articulação de saberes de diversas áreas 

curriculares, em torno de problemas ou temas de pesquisa ou de 

intervenção, de acordo com as necessidades e os interesses dos 

alunos;  

• Estudo Acompanhado – visa a aquisição de competências que 

permitam a apropriação pelos alunos de métodos de estudo e de 

trabalho e proporciona o desenvolvimento de atitudes e de 

                                                 
16 Entendido como o conjunto de aprendizagens e competências, integrando os conhecimentos, as 
capacidades, as atitudes e os valores, a desenvolver pelos alunos ao longo do ensino básico, de 
acordo com os objectivos consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo para este nível de 
ensino (Decreto-lei nº6/2001). 
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capacidades que favoreçam uma cada vez maior autonomia na 

realização das aprendizagens;  

• Formação Cívica – espaço privilegiado para o desenvolvimento da 

educação para a cidadania, visando o desenvolvimento da 

consciência cívica dos alunos como elemento fundamental no 

processo de formação de cidadãos responsáveis, críticos, activos e 

intervenientes, com recurso, nomeadamente, ao intercâmbio de 

experiências vividas pelos alunos e à sua participação, individual e 

colectiva, na vida da turma, da escola e da comunidade.  

Além disso, o diploma consagra: 
 
A Educação para a Cidadania, o domínio da Língua Portuguesa e a 
valorização da dimensão humana do trabalho, bem como a utilização das 
tecnologias de informação e comunicação como formações transdisciplinares, 
no âmbito do ensino básico, abordando de forma integrada a diversificação 
das ofertas educativas, tomando em consideração as necessidades dos 
alunos, definindo um quadro flexível para o desenvolvimento de actividades 
de enriquecimento do currículo. (Decreto-Lei nº6/2001) 
 
 
 
A culminar todo o processo de reorganização curricular surge, em Setembro 

de 2001, um documento curricular intitulado Currículo Nacional do Ensino 

Básico – Competências Essenciais (Ministério da Educação, 2001).  
 

Segundo Roldão (2005), este documento e o Decreto-Lei nº 6 de 2001 

instituem no plano curricular uma ruptura fundamental relativamente às lógicas de 

funcionamento e gestão do currículo do sistema português, aproximando-as das 

práticas de outros sistemas europeus. Isto, porque se: 
 

1) […] institui pela primeira vez a ideia de que o «currículo» é aquilo que se 
espera que os alunos fiquem a saber, e a ser capazes de fazer e agir, depois 
de terem frequentado a escola, porque é exactamente para isso que ela, a 
escola, existe; 
 

2) […] institui a noção de que este nível do currículo – aquilo que todos 
absolutamente devem ficar a saber ou a saber fazer (ficar «competentes» em 
e «competentes» para) – se assume como constitutivo do currículo nacional, 
e corporizador de todos os conhecimentos, conceitos e técnicas que tiverem 
sido trabalhadas.[…]  
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3) […] estabelece pela primeira vez com clareza que o currículo escolar se 
joga nos seus resultados, traduzidos nas competências que se demonstram e 
não nas suas listagens de conteúdos, cuja passagem em tantos e tantos 
casos não resultou em saber nem em competência – ficou inerte. (pp. 77-78) 
 

O objectivo último do documento “Currículo Nacional do Ensino Básico – 

Competências Essenciais” (Ministério da Educação, 2001), segundo a nota de 

apresentação escrita por Paulo Abrantes, foi sempre o de produzir uma 

publicação única que contemplasse as competências gerais a desenvolver ao 

longo do ensino básico e as competências específicas de cada área disciplinar de 

modo a que se configurasse como: 
 

[…] uma referência nacional para o trabalho de formulação e desenvolvimento 
dos projectos curriculares de escola e de turma a realizar pelos professores. 
Situa-se, claramente, na perspectiva de contribuir para a construção de uma 
concepção de currículo mais aberta e abrangente, associadas à valorização 
de práticas de gestão curricular mais flexíveis e adequadas a cada contexto. 
(idem, ibidem, p.4) 
 

Portanto, com a publicação deste documento, a Administração Central 

assume e concretiza o seu papel na delimitação do core curriculum, 

estabelecendo princípios e balizas nacionais para o seu desenvolvimento. Às 

escolas e aos professores, é atribuída alguma autonomia e responsabilidade de 

decisão curricular (construção de projectos curriculares contextualizados; gestão 

das cargas horárias das áreas curriculares disciplinares e não disciplinares; …), 

dentro do quadro curricular definido a nível nacional. São ainda apontadas 

medidas que pretendem estimular a criação de uma cultura interdisciplinar e de 

cooperação entre os professores. 

Assim, o documento explicita as competências gerais a desenvolver ao longo 

de todo o Ensino Básico, bem como as competências específicas que os alunos 

devem desenvolver em cada das áreas disciplinares e disciplinas, em cada um 

dos três ciclos e no conjunto dos três. “Explicita ainda os tipos de experiências de 

aprendizagem que devem ser proporcionados a todos os alunos” (idem, ibidem, p. 

9).  

 

O modo como o currículo nacional está elaborado – formulação de 

competências por ciclo – pretende: 
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evidenciar a importância de certas fases do percurso do aluno, enquanto 
momentos privilegiados para um balanço sistemático das aprendizagens 
realizadas. Porém, procura também dar um passo significativo no sentido de 
uma efectiva articulação entre os vários ciclos do ensino básico. Esta 
preocupação está de acordo, aliás, com a perspectiva que defende uma 
escolaridade prolongada para todos e salienta a importância de se conceber a 
aprendizagem como um processo ao longo da vida” (idem, ibidem).  
 

No Currículo Nacional do Ensino Básico reafirma-se a ideia que o currículo 

“não se identifica com uma adição de disciplinas, nem na perspectiva dos temas a 

trabalhar com os alunos nem do ponto de vista dos espaços e tempos que a 

escola destina a esse trabalho. (idem, ibidem, p. 10) 

 
Focando a atenção na disciplina de Matemática, dá-se conta em seguida do 

consignado no documento “Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências 

Essenciais” para esta disciplina no que respeita a: competências, temas 

matemáticos, natureza das tarefas, recursos materiais e cultura de sala de aula. 

 

 
A competência matemática 
 

Apesar do termo competência poder assumir diferentes significados17, no 

Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais (Ministério da 

Educação, 2001) “adopta-se uma noção ampla de competência que integra 

conhecimentos, capacidades e atitudes e que pode ser entendida como saber em 

acção ou em uso” (p. 9). Defende-se o desenvolvimento integrado de capacidades 

e atitudes que viabilizam a utilização de conhecimentos em situações diversas, o 

que traduz uma aproximação ao conceito de literacia18. Tal como sublinhado por 

                                                 
17  Coulon (1995, p. 180) define competência com um “conjunto de conhecimentos práticos 
socialmente estabelecidos que são utilizados no momento oportuno para mostrar que os 
possuímos”; Perrenoud (1999, p. 7) define competência “como sendo uma capacidade de agir 
eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se 
a eles”. 
 
18 “A cultura geral que todos devem desenvolver como consequência da sua passagem pela 
educação básica pressupõe a aquisição de um certo número de conhecimentos e a apropriação 
de um conjunto de processos fundamentais mas não se identifica com o conhecimento 
memorizado de termos, factos e procedimentos básicos, desprovido de elementos de 
compreensão, interpretação e resolução de problemas. A aquisição progressiva de conhecimentos 
é relevante se for integrada num conjunto mais amplo de aprendizagens e enquadrada por uma 
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Abrantes et al. (1999) no que respeita, em particular, à Matemática, importa 

desenvolver, de forma integrada, atitudes, capacidades e conhecimentos relativos 

à matemática conducentes à formação de cidadãos matematicamente 

competentes.  

Neste sentido, devem ser proporcionadas a todos os alunos experiências de 

aprendizagem significativas de modo a torná-los matematicamente competentes. 

Como se lê no documento, currículo nacional do ensino básico, “ser 

matematicamente competente envolve hoje, de forma integrada, um conjunto de 

atitudes, de capacidades e de conhecimentos relativos à matemática” (Ministério 

da Educação, 2001, p. 57). Assim, a competência matemática que todos os 

alunos devem desenvolver, no seu percurso ao longo da educação básica, inclui:  
 
• A predisposição para raciocinar matematicamente, isto é, para explorar 

situações problemáticas, procurar regularidades, fazer e testar conjecturas, 
formular generalizações, pensar de maneira lógica; 

 

• O gosto e a confiança pessoal em realizar actividades intelectuais que 
envolvem raciocínio matemático e a concepção de que a validade de uma 
afirmação está relacionada com a consistência da argumentação lógica, e 
não com alguma autoridade exterior; 

 

• A aptidão para discutir com outros e comunicar descobertas e ideias 
matemáticas através do uso de uma linguagem, escrita e oral, não 
ambígua e adequada à situação; 

 

• A compreensão das noções de conjectura, teorema e demonstração, 
assim como das consequências do uso de diferentes definições; 

 

• A predisposição para procurar entender a estrutura de um problema e a 
aptidão para desenvolver processos de resolução, assim como para 
analisar os erros cometidos e ensaiar estratégias alternativas; 

 

• A aptidão para decidir a razoabilidade de um resultado e de usar, 
consoante os casos, o cálculo mental, os algoritmos de papel e lápis ou os 
instrumentos tecnológicos; 

 

• A tendência para procurar ver e apreciar a estrutura abstracta que está 
presente numa situação, seja ela relativa a problemas do dia-a-dia, à 
natureza ou à arte, envolva ela elementos numéricos, geométricos ou 
ambos; 

 

• A tendência para usar a matemática, em combinação com outros saberes 
na compreensão de situações da realidade, bem como o sentido crítico 
relativamente à utilização de procedimentos e resultados matemáticos. 
(Ministério da Educação, 2001, p. 57) 

 

                                                                                                                                                    
perspectiva que coloca no primeiro plano o desenvolvimento de capacidades de pensamento e de 
atitudes favoráveis à aprendizagem”. (Ministério da Educação, 2001, p. 9) 
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Os termos usados para caracterizar a competência matemática – a 

predisposição (para procurar regularidades ou para fazer e testar conjecturas), a 

aptidão (para comunicar ideias matemáticas ou para analisar os erros cometidos 

e ensaiar estratégias alternativas) e a tendência (para procurar ver a estrutura 

abstracta subjacente a uma situação) – são componentes nucleares de uma 

cultura matemática básica que todos os alunos devem desenvolver, como 

resultado do seu percurso pelo ensino básico, a qual só é possível de abarcar se 

os alunos forem confrontados com uma diversidade de experiências de 

aprendizagem significativas (Ministério da Educação, 2001). 

 

 

Os temas matemáticos 
 

De acordo com o preconizado no Currículo Nacional, a Matemática para 

todos não deve identificar-se com o ensino de um certo número de conteúdos 

matemáticos específicos, mas sim com a promoção de uma educação 

matemática, sobre e através da matemática, contribuindo para a formação global 

do aluno. Assim, no documento em causa são explicitados aspectos da 

competência matemática a desenvolver no âmbito de quatro grandes domínios 

temáticos: Números e Cálculo; Geometria; Estatística e Probabilidades; Álgebra e 

Funções.  

A opção pelos quatro domínios temáticos referidos anteriormente deve-se, 

de acordo com o enunciado no documento, à possibilidade de “estabelecer uma 

ligação mais fácil aos temas centrais dos programas em vigor no 2.º e 3.º ciclos, 

sendo ainda compatível com os blocos temáticos do programa do 1.º ciclo” 

(Ministério da Educação, 2001, p. 59). Contudo, a evolução dos programas que os 

tende a transformar em orientações mais globais e menos prescritivas, poderá 

criar condições favoráveis a uma posterior reorganização das competências 

específicas, uma vez que elas “não podem ser encaradas como aprendizagens 

acabadas, ligadas a momentos bem determinados ou oportunidades únicas” 

(idem, ibidem, p. 59).  

Neste documento reafirma-se que, a par da valorização de uma lógica de 

ciclo, a formulação de competências essenciais procura contribuir para uma mais 
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adequada articulação curricular entre os três ciclos do ensino básico. Neste 

sentido, em cada domínio temático, são considerados vários aspectos gerais 

comuns a todos os ciclos e, ainda, alguns aspectos específicos de cada ciclo.  

 

Números e cálculo – Actualmente, o conhecimento dos números e 

operações é um saber indispensável na formação do cidadão matematicamente 

competente. No entanto, esse conhecimento tem de incluir uma compreensão 

global dos números e operações, que se desenvolve com a sua utilização em 

contextos específicos, reais e significativos e, deve ainda abarcar a capacidade 

de usar esta compreensão para fazer juízos matemáticos e para desenvolver 

estratégias flexíveis de cálculo.  

Nesta perspectiva, no domínio dos números e cálculo, a competência 

matemática que todos os alunos devem desenvolver inclui os seguintes aspectos: 
 

• A compreensão global dos números e das operações de maneira 
flexível para fazer julgamentos matemáticos e desenvolver estratégias 
úteis de manipulação dos números e das operações; 

 

• O reconhecimento e a utilização de diferentes formas de 
representação dos elementos dos conjuntos numéricos, assim como 
das propriedades das operações nesses conjuntos; 

 

• A aptidão para efectuar cálculos mentalmente, com os algoritmos de 
papel e lápis ou usando a calculadora, bem como para decidir qual dos 
métodos é apropriado à situação; 

 

• A sensibilidade para a ordem de grandeza de números, assim como a 
aptidão para estimar valores aproximados de resultados de operações 
e decidir da razoabilidade de resultados obtidos por qualquer processo 
de cálculo ou por estimação; 

 

• A predisposição para procurar e explorar padrões em situações 
matemáticas e não matemáticas e o gosto por investigar relações 
numéricas, nomeadamente em problemas envolvendo divisores e 
múltiplos de números ou implicando processos organizados de 
contagem; 

 

• A aptidão para dar sentido a problemas numéricos e para reconhecer 
as operações que são necessárias à sua resolução, assim como para 
explicar os métodos e o raciocínio que foram usados. (Ministério da 
Educação, 2001, p. 60)  

 

Geometria – As actuais orientações curriculares no domínio temático da 

Geometria enfatizam o desenvolvimento de capacidades de visualização e 

orientação espacial, a compreensão do processo de medição (em vez da 
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memorização de fórmulas) e a actividade experimental dos alunos através da 

construção de modelos e da utilização de materiais manipuláveis adequados. A 

Geometria constitui uma boa fonte de problemas de Matemática, proporciona o 

desenvolvimento do pensamento matemático, assim como a realização de 

investigações e outras actividades que envolvem aspectos essenciais da natureza 

da Matemática. 

Neste contexto, no domínio da geometria, a competência matemática que 

todos os alunos devem desenvolver inclui os seguintes aspectos: 
 

• A aptidão para realizar construções geométricas e para reconhecer e 
analisar propriedades de figuras geométricas, nomeadamente 
recorrendo a materiais manipuláveis e a software geométrico; 

 

• A aptidão para utilizar a visualização e o raciocínio espacial na análise 
de situações e na resolução de problemas em geometria e em outras 
áreas da matemática; 

 

• A compreensão dos conceitos de comprimento e perímetro, área, 
volume e amplitude, assim como a aptidão para utilizar conhecimentos 
sobre estes conceitos na resolução e formulação de problemas; 

 

• A aptidão para efectuar medições e estimativas em situações diversas, 
bem como a compreensão do sistema internacional de unidades; 

 

• A predisposição para procurar e explorar padrões geométricos e o 
gosto por investigar propriedades e relações geométricas; 

 

• A aptidão para formular argumentos válidos recorrendo à visualização 
e ao raciocínio espacial, explicitando-os em linguagem corrente; 

 

•  A sensibilidade para apreciar a geometria no mundo real e o 
reconhecimento e a utilização de ideias geométricas em diversas 
situações. (Ministério da Educação, 2001, p. 62)  

 

Estatística e Probabilidades – A crescente importância da estatística nos 

nossos dias tem-se reflectido nos currículos escolares, sendo a área de 

conhecimento mais recente no Currículo do Ensino Básico. 

 Hoje em dia, é muito importante que os alunos comecem desde os primeiros 

ciclos de ensino a tomar consciência sobre o papel da Matemática na sociedade, 

aspecto especialmente sensível neste domínio.  

Nesta perspectiva, no domínio da estatística e probabilidades, a competência 

matemática que todos os alunos devem desenvolver inclui os seguintes aspectos: 
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• A predisposição para recolher e organizar dados relativos a uma 
situação ou a um fenómeno e para os representar de modos 
adequados, nomeadamente através de tabelas e gráficos e utilizando 
as novas tecnologias; 

 

• A aptidão para ler e interpretar tabelas e gráficos à luz das situações a 
que dizem respeito e para comunicar os resultados das interpretações 
feitas; 

 

• A tendência para dar resposta a problemas com base na análise de 
dados recolhidos e de experiências planeadas; 

 

• A aptidão para realizar investigações que recorram a dados de 
natureza quantitativa, envolvendo a recolha e análise de dados e a 
elaboração de conclusões; 

 

• A aptidão para usar processos organizados de contagem na 
abordagem de problemas combinatórios simples; 

 

• A sensibilidade para distinguir fenómenos aleatórios e fenómenos 
deterministas e para interpretar situações concretas de acordo com 
essa distinção; 

 

• O sentido crítico face ao modo como a informação é apresentada. 
(Ministério da Educação, 2001, p. 64)  

 

Álgebra e Funções – Embora o estudo mais formal da álgebra e das funções 

se inicie no 3º Ciclo, os alunos começam, nos ciclos anteriores, a contactar de 

forma intuitiva com ideias algébricas. Neste contexto, no domínio da álgebra e das 

funções, a competência matemática que todos os alunos devem desenvolver 

inclui os seguintes aspectos: 
 

• A predisposição para procurar padrões e regularidades e para formular 
generalizações em situações diversas, nomeadamente em contextos 
numéricos e geométricos; 

 

• A aptidão para analisar as relações numéricas de uma situação, 
explicitá-las em linguagem corrente e representá-las através de 
diferentes processos, incluindo o uso de símbolos; 

 

• A aptidão para construir e interpretar tabelas de valores, gráficos, 
regras verbais e outros processos que traduzam relações entre 
variáveis, assim como para passar de umas formas de representação 
para outras, recorrendo ou não a instrumentos tecnológicos; 

 

• A aptidão para concretizar, em casos particulares, relações entre 
variáveis e fórmulas e para procurar soluções de equações simples; 

 

• A sensibilidade para entender e usar as noções de correspondência e 
de transformação em situações concretas diversas. (Ministério da 
Educação, 2001, p. 66)  
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A natureza das tarefas  
 

A competência matemática desenvolve-se através de uma experiência 

matemática rica e diversificada e da reflexão sobre essa experiência, de acordo 

com a maturidade dos alunos. 

Nesse sentido, no Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências 

Essenciais (Ministério da Educação, 2001) é feita referência a um conjunto de 

experiências de aprendizagem que todos os alunos devem vivenciar. Assim, 

todos os alunos devem ter oportunidade de se envolver em diversos tipos de 

experiências de aprendizagem, nomeadamente: resolução de problemas, 

actividades de investigação, realização de projectos e jogos.  

 
Resolução de problemas – No documento em causa, a resolução de 

problemas constitui, em matemática, um contexto universal de aprendizagem e 

deve, por isso, estar sempre presente, associada ao raciocínio e à comunicação e 

integrada naturalmente nas diversas actividades. Os problemas são situações não 

rotineiras que constituem desafios para os alunos e em que, frequentemente, 

podem ser utilizadas várias estratégias e métodos de resolução – e não 

exercícios, geralmente de resolução mecânica e repetitiva, em que apenas se 

aplica um algoritmo que conduz à solução. A formulação de problemas deve 

igualmente integrar a experiência matemática dos alunos. 

 

Actividades de investigação – No documento reforça-se a ideia de que numa 

actividade de investigação os alunos exploram uma situação aberta, procuram 

regularidades, fazem e testam conjecturas, argumentam e comunicam, oralmente 

ou por escrito, as suas conclusões. Qualquer tema de matemática pode 

proporcionar ocasiões para a realização de actividades de natureza investigativa. 

As actividades de investigação são, também, favoráveis à ligação da matemática 

com outras áreas do currículo. 

 

Realização de projectos – No documento, o projecto é caracterizado como 

uma actividade prolongada no tempo que normalmente inclui trabalho dentro e 

fora da aula. Sendo realizada em grupo, pressupõe a existência de um objectivo 
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claro, aceite e compreendido pelos alunos e a divulgação de resultados. Pela sua 

própria natureza, os projectos constituem um bom contexto para trabalhos 

interdisciplinares. 

 

Jogos – No documento, um jogo é uma actividade que alia raciocínio, 

estratégia e reflexão com desafio e competição de uma forma lúdica muito rica. 

Os jogos de equipa podem ainda favorecer o trabalho cooperativo. A prática de 

jogos, nomeadamente de jogos de estratégia, de observação e de memorização, 

contribui de forma articulada para o desenvolvimento pessoal e social dos alunos. 

Além disso, os jogos podem ser um ponto de partida para uma actividade de 

investigação ou de um projecto. 

 

 

Os recursos materiais 
 

No actual currículo nacional de matemática do ensino básico salienta-se que 

os alunos devem, frequentemente, ter oportunidade de utilizar recursos de 

natureza diversa, nomeadamente: tecnologias de informação e comunicação (TIC) 

e materiais manipuláveis. No primeiro caso, “todos os alunos devem aprender a 

utilizar não só a calculadora elementar mas também, à medida que progridem na 

educação básica, os modelos científicos e gráficos” (Ministério da Educação, 

2001, p. 71). Quanto ao computador, os alunos devem ter oportunidade de 

trabalhar com a folha de cálculo e com diversos programas educativos (gráficos 

de funções e geometria dinâmica). Estas tecnologias devem ser utilizadas, 

principalmente, na resolução de problemas, actividades de investigação e na 

realização de projectos. 

No que concerne à utilização de materiais manipuláveis, estes devem 

constituir “um recurso privilegiado como ponto de partida ou suporte de muitas 

tarefas escolares, em particular das que visam promover actividades de 

investigação e a comunicação matemática entre os alunos” (Ministério da 

Educação, 2001, p. 71). Realça-se ainda, que “naturalmente, o essencial é a 

natureza da actividade intelectual dos alunos, constituindo a utilização de 

materiais um meio e não um fim” (idem, ibidem). Tal significa que os materiais 
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constituirão recursos privilegiados a serem utilizados pelos alunos como suporte à 

realização das tarefas mencionadas anteriormente (resolução de problemas, 

actividades de investigação, realização de projectos e jogos).  

 

 

A cultura de sala de aula 
 

A cultura da sala de aula é um tema que tem vindo a ganhar crescente 

importância no ensino e na aprendizagem da Matemática. Hoje, reconhece-se 

que a aprendizagem da Matemática, tanto ao nível da reconstrução de 

conhecimentos como do desenvolvimento de capacidades matemáticas, como 

ainda do cultivar certas atitudes nos alunos, não é independente do contexto 

social e institucional em que decorre, ou seja, este é um processo situado que 

depende de um conjunto de factores: os papéis do professor e dos alunos; as 

interacções entre os vários actores; o ambiente, o tipo de experiências de 

aprendizagem (natureza das tarefas), os modos de trabalho e os recursos 

utilizados.  

 

Assim, no documento “Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências 

Essenciais”, defende-se que as experiências de aprendizagem que o professor 

propõe aos alunos – as tarefas – contribuem fortemente para a criação da cultura 

da sala de aula. Contudo, a natureza da tarefa não é garante de uma boa 

aprendizagem da matemática, pois uma mesma tarefa pode ou não proporcionar 

aos alunos uma actividade de aprendizagem significativa em função do modo 

como o professor dinamiza a sua realização – a forma como o professor organiza 

a experiência de aprendizagem e os papéis que reserva para si mesmo e para os 

alunos. O professor deve fornecer tempo suficiente de trabalho autónomo aos 

alunos, ouvir as suas ideias, pô-las à discussão e validação colectiva baseada em 

argumentos matemáticos.    

A criação de um ambiente de aprendizagem estimulante passa por 

conseguir o envolvimento mental e afectivo dos alunos nas tarefas propostas. O 

professor terá que encorajar a curiosidade intelectual dos alunos e transmitir-lhes 
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expectativas (que funcionarão como estímulos) altas em relação ao trabalho que 

espera que eles desenvolvam. 

Outro aspecto fundamental tem a ver com as interacções que se promovem, 

nomeadamente entre os alunos, que devem sentir a sua participação no discurso 

de aula como algo importante e considerável – o que não pode passar por um 

tempo limitado (alguns segundos) para dar uma resposta fechada que será 

validada pelo professor. 

Quanto ao modo de organização do trabalho para a realização da tarefa são 

várias as alternativas: individual, a pares, pequenos grupos ou grande grupo 

(turma). Caberá ao professor a decisão quanto à escolha do modo mais 

adequado, sabendo que cada um pode originar situações de aprendizagem 

distintas: (i) o trabalho pode começar por ser desenvolvido individualmente ou a 

pares, alternando com momentos de discussão envolvendo toda a turma; (ii) o 

trabalho pode ser desenvolvido em pequenos grupos, reservando a discussão 

com toda a turma para o momento em que todos os grupos já tenham terminado a 

resolução da tarefa proposta; (iii) o trabalho pode ser iniciado com uma sessão de 

exploração colectiva, colocando aos alunos questões orientadoras que estimulem 

o desenvolvimento de novas ideias, podendo o professor optar por fornecer 

informações adicionais ou, pelo contrário, promover a discussão entre os alunos 

para encontrar uma estratégia, aprofundar a sua compreensão, identificar o 

significado das ideias matemáticas em presença. 

 
 
Síntese 
 

Na tentativa de responder aos enormes desafios que se foram colocando às 

sociedades, a educação matemática tem vindo a evoluir de uma perspectiva 

tradicional, que valorizava a aprendizagem aritmética elementar e técnicas de 

cálculo rotineiros (Abrantes, 1994) – “uma visão ultrapassada e inadequada do 

que são as competências matemáticas que todas as pessoas devem desenvolver” 

(Abrantes et al., 1999, p. 18) – para uma visão mais moderna, em que se indica 

explicitamente a resolução de problemas como um instrumento de aprendizagem 

essencial; em que se valoriza uma noção de competência que não se 
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circunscreve apenas à aquisição de conhecimentos, mas engloba também o 

desenvolvimento integrado de conhecimentos, atitudes capacidades e valores e 

atitudes como conteúdos básicos de aprendizagem (Abrantes et al., 1999) – uma 

visão que defende que o saber não pode estar dissociado do fazer, isto é, “saber 

matemática é fazer matemática” (NCTM, 1991, p. 8). Esta ideia reúne hoje uma 

grande unanimidade entre os educadores matemáticos. Pressupondo uma 

identificação entre aprender matemática e compreender a sua natureza, esta ideia 

traduz as perspectivas actuais de que aprender é sempre produto de uma 

actividade. No entanto, “reconhecer que a aprendizagem é um processo que 

requer o envolvimento dos alunos em actividades significativas e que é fortemente 

influenciado pela cultura da sala de aula não retira importância ao professor” 

(Abrantes et al., 1999, p. 28). Na verdade, tanto esta perspectiva da 

aprendizagem como a necessidade de promover uma aprendizagem significativa 

da Matemática para todos tornam o trabalho do professor e do aluno ainda mais 

difícil e mais exigente. Para finalizar, a este propósito, destacamos as palavras de 

Ponte (2002): 
 
No campo da prática lectiva muito tem mudado no papel do professor, em 
função da evolução do currículo. Nos últimos dez anos emergiram novos 
objectivos, especialmente no que respeita a capacidades, atitudes e valores, 
com destaque para a resolução de problemas, e para o desenvolvimento do 
raciocínio matemático e da compreensão do papel da Matemática no mundo 
de hoje. Novos conceitos têm sido propostos – como o conceito de 
competência – remetendo estas perspectivas curriculares para a valorização 
de tarefas de natureza mais aberta, para novas formas de trabalho na sala de 
aula para a utilização de materiais variados incluindo novas tecnologias, bem 
como para a diversificação dos processos de avaliação. 
Neste quadro, duas alterações merecem especial relevo. Uma, é a mudança 
nas dinâmicas que ocorrem dentro da sala de aula, tendo por base tarefas 
que colocam a actividade do aluno como base fundamental do processo de 
ensino-aprendizagem. A outra, é o papel do professor em face do currículo. O 
professor está a deixar de ser visto como um simples transmissor de um 
programa estabelecido a nível nacional, para passar a ser encarado cada vez 
mais como um protagonista com responsabilidades na criação de um 
currículo em acção verdadeiramente adaptado às necessidades dos seus 
alunos. (p. 63) 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA 
  
 
Uma das questões fundamentais na realização de qualquer investigação 

prende-se com a opção metodológica que se assume. A finalidade e as questões 

a que a investigação se propõe responder desempenham um papel marcante na 

definição da metodologia a usar. Contudo, estes dois aspectos não são os únicos 

a determinar as opções metodológicas, pois tal como refere Santos (2000), os 

pressupostos teóricos que suportam uma investigação devem, também, ser tidos 

em consideração. Deste modo, é fundamental que exista uma forte coerência 

entre o objecto de estudo, a finalidade com que este é feito, os pressupostos 

téoricos que a orientam e a opção metodológica adoptada (Canavarro, 2003). 

Neste capítulo apresentamos as opções metodológicas, justificando a razão 

da escolha da abordagem qualitativa-interpretativa a concretizar através da 

realização de estudos de caso. De seguida, explicamos o modo como foram 

seleccionados os professores participantes e as técnicas de recolha de dados 

utilizadas. E por fim, descrevemos o procedimento utilizado para a análise dos 

dados recolhidos. 

 

 
3.1 - Opções metodológicas 

 

Decorrente da finalidade do estudo e das questões de investigação, optámos 

por uma abordagem metodológica de carácter qualitativo-interpretativo, a 

concretizar através da realização de estudos de caso. De facto e tal como referem 

vários autores, de que é exemplo Patton (1989), esta abordagem justifica-se em 

investigações em que se pretende descrever, compreender e interpretar uma 

situação em estudo, neste caso, a perspectiva de professores de Matemática do 

2º CEB acerca do currículo prescrito, das suas práticas de ensino e das suas 

principais influências, bem como as características das suas práticas de ensino 

(currículo real) e a sua relação como currículo prescrito. 
Segundo Merriam (1988, p. xiv), “um estudo de caso é uma descrição e 

análise intensiva e holística de um fenómeno limitado, como um programa, uma 
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instituição, uma pessoa, um processo ou uma unidade social”, procurando 

descobrir o que há nele de mais essencial e característico e, desse modo, 

contribuir para a compreensão global de um fenómeno de interesse (Ponte, 1994). 

Deste modo, o estudo de caso é particularmente adequado quando se visa 

conhecer em profundidade o “como” e os “porquês”, quando o investigador tem 

pouco controlo dos acontecimentos, quando o objecto de estudo é um fenómeno 

que se desenrola no seu contexto real e, também, quando não é possível separar 

as variáveis do fenómeno do seu contexto (Yin, 1994).  

No caso particular do estudo de caso interpretativo pretende-se conhecer a 

realidade tal como ela é vista pelos actores/sujeitos que nela intervêm 

directamente (idem, ibidem). A investigação interpretativa coloca o “interesse 

central no significado humano na vida social e na sua elucidação e exposição por 

parte do investigador” (Erickson, 1986, p. 119). Nesta perspectiva, Bogdan e 

Biklen (1982) consideram que formas múltiplas de interpretar as experiências 

estão ao alcance através da nossa interacção com os outros. Os autores 

enfatizam a preocupação que os investigadores devem ter em compreender o 

pensamento subjectivo dos participantes nos seus estudos. “Esta é a 

característica distintiva deste tipo de investigação – a sua orientação para a 

depuração dos pontos de vista do indivíduo observado” (Canavarro, 2003, p. 180). 

No entanto, o investigador não pode privar-se de analisar os dados usando o 

seu próprio ponto de vista. Trata-se de reconhecer, como explica Merriam (1988), 

o papel de mediação do investigador na explicitação dos significados daquele que 

observa; nas suas palavras: “O significado está embebido nas experiências das 

pessoas e é mediado através das percepções pessoais do investigador. O 

investigador não pode colocar-se ´fora` do fenómeno” (p. 19). 

Por isso Eisenhart (1988) afirma que “o investigador deve estar envolvido na 

actividade como um insider e ser capaz de reflectir sobre ela como um outsider” 

(p. 103). Assim, há que admitir que a natureza intersubjectiva dos significados 

construídos, resultantes da interacção entre os sujeitos e o investigador, o qual 

funciona como “o instrumento primordial para a recolha e análise de dados” 

(Merriam, 1988, p. 36). Esta questão não deve ser vista como uma fragilidade da 

investigação interpretativa, mas sim como algo natural quando se subscreve uma 
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perspectiva relativista da realidade (Guba e Lincoln, 1994). A credibilidade das 

interpretações realizadas num estudo desta natureza pode ser acautelada por um 

conjunto de medidas, nomeadamente: a explicitação por parte do investigador, no 

início do trabalho, dos seus pressupostos e expectativas em relação ao objecto de 

estudo, de modo a clarificar os seus efeitos nas interpretações subsequentes 

(Denzin, 1989); a “triangulação” nas técnicas de recolha dos dados (Erickson, 

1986; Lüdke e André, 1986); a descrição o mais pormenorizadamente possível de 

todos os passos operacionais do estudo, “como se alguém estivesse sempre a 

espreitar por cima do seu ombro [do investigador]” (Yin, 1994, p. 37) e o 

envolvimento dos participantes no processo de interpretação e análise dos dados 

(Goetz e LeCompte, 1984). No desenvolvimento do presente estudo, procurou-se 

ter em consideração tais medidas. No caso do envolvimento dos sujeitos do 

estudo, estes foram solicitados a validar as transcrições das suas entrevistas e, 

posteriormente, do escrito a propósito do seu caso (conforme capítulo dos 

resultados).  

 

 

3.2 - Os participantes 
 

A escolha dos casos a estudar apresenta-se sempre como tarefa essencial 

e peculiar. Na perspectiva de vários autores (Coutinho e Chaves, 2002; Merriam, 

1988; Yin, 1994; entre outros), um dos passos mais importantes na realização de 

estudos de caso é a identificação dos casos propriamente ditos, é “a sua [do 

estudo] essência metodológica” (Coutinho e Chaves, 2002, p. 228). De facto, 

para Creswell (1994), a escolha do “caso” serve de referencial lógico para o 

investigador e orientará todo o processo de recolha de dados, mas adverte Stake 

(1995, p. 4), “o estudo de caso não é uma investigação baseada em amostragem. 

Não se estuda um caso para compreender outros casos, mas para compreender 

o caso”. 

Assim, a escolha dos participantes foi feita de modo intencional, tendo em 

conta a finalidade e as questões do estudo. Deste modo, os critérios de selecção 

das professoras participantes neste estudo foram: 

 (i) leccionarem na mesma escola do investigador; 
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(ii) terem mais de 5 anos de serviço; 

(iii) mostrarem disponibilidade para participar no estudo. 

O estabelecer do primeiro critério prende-se com a possibilidade do 

investigador poder assegurar condições que viabilizassem, com mais facilidade, o 

contacto com os professores, nomeadamente para a realização das entrevistas e 

das observações em sala de aula. Com o segundo critério pretendeu-se assegurar 

que as professores seleccionados tivessem já alguma experiência com a 

Matemática e com a problemática do seu ensino e a aprendizagem. Com o último 

critério, pretendemos criar condições para que o estudo fosse realizado, 

minimizando os riscos de haver professores que deixassem de colaborar.  

No início de Setembro de dois mil e seis, o investigador contactou, pela 

primeira vez, as participantes. Tendo em consideração os critérios estabelecidos, 

contactou os professores da escola em que leccionava (no findar da primeira 

reunião de Departamento de Ciências Exactas e da Natureza), tendo três anuído 

em participar depois de ter sido explicitado em que consistia a sua colaboração.  

Um dos princípios básicos de uma investigação diz respeito a questões de 

ética que incluem, por um lado, o conhecimento dos propósitos e das actividades 

do estudo por parte dos participantes e, por outro, a necessidade de o 

investigador tomar as devidas diligências no sentido de proteger as participantes 

de eventuais constrangimentos a partir do momento em que os resultados são 

tornados públicos. Neste sentido, foram usados pseudónimos para referir quer a 

escola, quer as professoras. Assim, usaram-se os pseudónimos: Beatriz 

(professora 1), Carla (professora 2) e Ana (professora 3).  

Contudo, sabendo que o anonimato das professoras não era garante da sua 

não identificação, em particular no contexto em que ocorre a investigação, 

optámos por dar a conhecer em primeira mão o conteúdo parcial e final do estudo 

e, ainda, a possibilidade de rectificação ou até subtracção de elementos que a 

professora não pretendia ver publicados.  

 

3.3 - As técnicas de recolha de dados e o papel do investigador 
 

A recolha de dados foi directa e integralmente realizada pelo investigador e 

teve como lugar preferencial a Escola onde as professoras leccionavam. A opção 
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pelo ambiente natural onde estas professoras se movimentam era absolutamente 

necessária, uma vez que se pretendia a observação de aulas; também o desejo 

de proporcionar às professoras um espaço de maior à vontade mas 

principalmente tendo em conta que “as acções podem ser melhor compreendidas 

quando são observadas em ambiente natural de ocorrência (Bogdan e Biklen, 

1994).  

O estudo de caso qualitativo-interpretativo implica a combinação da recolha 

de dados com a sua análise. Desta forma, a recolha de dados deve envolver 

diversos instrumentos no quadro de diferentes técnicas de recolha de dados de 

modo a obter uma imagem o mais completa e compreensiva possível do 

fenómeno em estudo. 

Nesta perspectiva, recorremos a três técnicas de recolha de dados que, na 

opinião de vários autores (de que são exemplo: Goetz e LeCompte, 1984; 

Merriam, 1988; Yin, 1994), são as mais adequadas a uma investigação de 

natureza qualitativa, nomeadamente: a entrevista, a observação e a análise 

documental. A utilização de diversos instrumentos e fontes de informação tem 

como objectivo permitir cruzar os diferentes dados recolhidos, de modo a reforçar 

a fiabilidade e a validade interna do estudo (Merriam, 1988). A escolha técnica e 

instrumental no âmbito  da mesma prende-se com dados a recolher que permitam 

responder às questões da investigação. 

Ao longo de todo o percurso da investigação existiu por parte do investigador 

uma preocupação em não colaborar directamente com as professoras, evitando 

pronunciar-se sobre os dados recolhidos. Esta postura tem naturalmente a ver 

com os objectivos do estudo, uma vez que o que se pretendia era compreender e 

não avaliar as práticas das professoras, não cabendo tecer qualquer tipo de 

consideração ou juízo de valor sobre as mesmas. Ora, caso o investigador 

explicitasse os seus pontos de vista sobre os dados recolhidos poderia perverter 

de alguma forma as respostas/atitudes das professoras. Também se sabe que, 

por vezes, os participantes têm tendência a mostrar-se consonantes com as ideias 

que interpretam ser o posicionamento e expectativas do investigador (McCracken, 

1988). Esta foi, sem dúvida, a questão mais complicada de contornar, em 

particular, em relação às aulas observadas, uma vez que todas as professoras 
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(sem excepção), no final das aulas observadas, procuravam conhecer a opinião 

do investigador. Contudo, a reafirmação assente nos propósitos da investigação 

fez com que essa tendência natural se fosse dissipando à medida que as 

observações se iam efectuando.  

 

 

3.3.1 – Entrevista 
 

A entrevista é uma técnica fundamental da recolha de dados nos estudos de 

caso (Fontana e Frey, 1994; Patton, 1989; Quivy e Campenhoudt, 1998). Para 

Patton, a entrevista é a melhor maneira de descobrir o que um indivíduo pensa, 

sendo apropriada para obter informações que não se podem recolher por 

observação directa. Permite ainda os esclarecimentos e adaptações que forem 

necessárias por parte do investigador para que se possa obter eficazmente a 

informação pretendida.  

Contudo, apesar da existência de vários tipos de entrevista (estruturada, 

semi-estruturada, não-estruturada), a opção por um determinado tipo é feita 

principalmente em função do objecto de estudo e das características da população 

a entrevistar (Pardal e Correia, 1995). Segundo estes autores, a entrevista semi-

estruturada não é tão rígida como a estruturada, nem tão livre e aberta como a 

não estruturada, ela representa uma posição intermédia entre as duas e a sua 

flexibilidade favorece as adaptações necessárias para que a informação recolhida 

seja relevante. Também Goetz e LeCompte (1984) referem que neste modelo de 

entrevista, apesar de à partida existir uma orientação clara dos seus objectivos, 

concretizados em questões específicas, prevalece uma atitude de abertura e 

flexibilidade por parte do investigador que permite acomodar novas ideias que se 

afiguram pertinentes no decorrer da entrevista, bem como uma melhor adaptação 

ao fluxo do discurso do entrevistado. 

Pelas razões mencionadas optou-se pela realização de uma entrevista semi-

estruturada a cada uma das participantes. Essas entrevistas tiveram como 

suporte um guião (apêndice 2) que, não tendo que ser forçosamente seguido de 

forma rígida, podendo o investigador fazer adaptações no decorrer do diálogo, 

permitiu, de forma flexível, abordar as mesmas questões com todas as 
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entrevistadas. O conjunto de questões do guião foi organizado em duas partes 

distintas. Com as questões da primeira parte, pretendia-se caracterizar pessoal e 

profissionalmente as professoras. Na segunda parte, foram incluídas questões 

com as quais se pretendia obter dados para dar resposta às questões da 

investigação, nomeadamente: Qual a visão de professores de matemática do 2º 

CEB acerca do currículo prescrito de Matemática?; Quais as características das 

práticas de ensino da matemática de professores do 2º CEB? (visão dos 

professores acerca das suas práticas); Quais são as principais influências nas 

suas práticas curriculares? Que lugar ocupa o currículo prescrito no quadro de tal 

influências?; Como é que as suas práticas (currículo real) se relacionam/articulam 

com o currículo prescrito? 

As entrevistas foram realizadas em salas disponíveis na escola onde o 

investigador e as professoras leccionavam, em horário previamente acordado. 

Durante a realização das mesmas, o investigador procurou não emitir opiniões 

nem manifestar qualquer expressão a não ser interesse e atenção pelo que as 

professoras diziam, falando incomparavelmente menos do que as segundas e 

evitando interrompê-las (Patton, 1989). 

A duração das entrevistas oscilou entre os setenta e os noventa minutos, em 

função do interesse da conversa, da fluência das ideias e também da 

disponibilidade das professoras e do investigador. As mesmas foram registadas 

em áudio e, posteriormente, transcritas integralmente pelo investigador. Cada 

transcrição foi facultada a cada professora, sendo-lhe pedido que a analisasse 

com o objectivo de confirmar ou corrigir as suas intervenções, pois pensámos que 

a informação recolhida deveria traduzir, de facto, aquilo que os professores 

realmente pensavam. 

 
 
3.3.2 – Observação 
 

A observação é a técnica de recolha de dados mais antiga (Pardal e Correia, 

1995; Santos, 2000), ocupando um lugar privilegiado nas abordagens de 

investigação educacional (Lüdke e André, 1986). Nos estudos interpretativos, 

assume uma natureza fundamentalmente naturalista (Adler e Adler, 1994), isto é, 
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segundo Estrela (1994), de “uma observação de comportamento dos indivíduos 

nas circunstâncias da sua vida quotidiana” (p. 45). 

A observação permite um contacto pessoal entre o investigador (observador) 

e o fenómeno estudado (observado), permitindo-lhe chegar mais próximo da 

perspectiva dos participantes. Deste modo, baseia-se na interpretação pessoal, 

sendo o observador o principal instrumento de investigação.  

O grau de interacção entre o observador e o observado, a maior ou menor 

explicitação do papel do observador e dos objectivos do estudo levam Junker 

(1960, citado em Patton, 1989) a distinguir quatro tipos de observação: 

participante total, participante como observador, observador como participante e 

observador total. Como participante total, o observador não revela a sua 

verdadeira identidade, nem os objectivos do seu estudo. No segundo caso, 

embora revele a sua identidade, não dá a conhecer as suas intenções. Na terceira 

situação, o observador identifica-se e dá a conhecer os objectivos do seu estudo 

aos observados desde o início. Em qualquer destes três tipos de observação, o 

observador interage com aqueles que estão a ser observados, o que não 

acontece na quarta situação como observador total. Neste caso, o observador 

limita-se a observar o grupo sem estabelecer qualquer tipo de relação 

interpessoal. De acordo com este referencial, no presente estudo, o investigador 

assumiu o papel de observador como participante ou “observação participante” 

(Lüdke e André, 1986), revelando desde o início a sua identidade e os objectivos 

do estudo às professoras, ao Conselho Executivo (apêndice 1) e também aos 

alunos, uma vez que estes, apesar de não serem objecto de estudo, eram parte 

integrante do contexto onde o estudo de desenrolou.  

Tendo consciência que a observação pode provocar alterações no fenómeno 

a observar, dado o envolvimento emocional do investigador (Goetz e LeCompte, 

1984; Lüdke e André, 1986), durante as observações das aulas propriamente 

ditas, o investigador procurou que a sua presença na sala de aula não fosse factor 

de distorção do fenómeno a observar. Assim: (i) o investigador colocou-se numa 

zona posterior da sala que permitisse uma observação plena da mesma, mas 

procurando que a sua presença não perturbasse o normal funcionamento da aula; 

(ii) na aula anterior ao início das observações, cada professora e o investigador 
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informaram os alunos da presença do último em algumas das aulas, salientando 

que o investigador não ia avaliar ninguém. De uma forma geral, esta conversa, 

anterior às observações, teve um papel importante, pois permitiu esclarecer os 

alunos  em relação a algumas questões como: “É professor nesta escola? O que é 

que vai observar? Porque razão está a fazer este trabalho?”. 

No nosso entender, a opção por estas medidas fez com que não fosse 

detectado qualquer tipo de perturbação gerada pela presença do investigador. 

Apenas numa turma, alguns alunos manifestaram alguma curiosidade inicial pelos 

apontamentos do investigador mas, segundo o investigador e a própria 

professora, isso não perturbou o normal funcionamento da aula. Em relação às 

professoras, todas aparentaram à vontade – apesar de algum nervosismo por 

parte da professora Carla –, não evidenciando nenhum constrangimento notório 

com a situação. Deste modo, pensamos que a presença do investigador não 

provocou distorção do fenómeno em estudo. 

Em relação às turmas e ao número de aulas a observar, na “negociação” 

teve que se atender a vários factores: a disponibilidade das professoras e, ao 

mesmo tempo, do investigador; as escolhas das turmas onde se faria a 

observação; a tentativa de observar, em todos os casos, aulas no âmbito da 

mesma unidade temática. Da conjugação de tais factores, optou-se pela 

observação de três aulas de cada professora no âmbito do tema “Áreas e 

multiplicação”. Nos casos da Ana e Carla a observação decorreu na única turma a 

que cada uma leccionava Matemática, as turmas do 5º D e do 5º J, 

respectivamente. A professora Beatriz que leccionava Matemática a várias turmas, 

optou, por uma questão de horário, pela turma do 5º G.  

Antes de cada aula a observar, o investigador reuniu – preferencialmente no 

intervalo antes da aula observada – de forma informal com cada professora, para 

que pudesse ficar ao corrente daquilo que estava previsto para a aula, tendo 

sempre as professoras disponibilizado as fichas de trabalho que seriam realizadas 

na aula. A observação de cada aula foi feita com recurso à utilização de um guião 

de registo de observação construído para o efeito (apêndice 3). Este incluía 

aspectos relativos à organização da aula, tarefas a realizar e modos de trabalho, 

actividades do professor (papel do professor), actividades do aluno (papel do 
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aluno), produção matemática dos alunos, ambiente de sala de aula, exploração e 

utilização de recursos materiais. Estes “registos de aula” ainda foram 

complementados pelo registo áudio com recurso a um pequeno gravador com 

microfone que foi colocado em cima da mesa onde o investigador se colocava.  

Após cada aula, o investigador fez pequenas entrevistas (duraram, em 

média, 10 minutos), logo após as aulas ou no dia seguinte, designadas reflexões 

pós-aula cuja incidência focava alguns acontecimentos da aula ou decisões da 

professora. Já em casa, o investigador analisou as notas de campo e ouviu a 

gravação, ordenou todos os registos (escritos e áudios) e incluiu anotações e 

comentários relativos a observações e interpretações, que considerou 

contribuírem para descrever e compreender os acontecimentos da aula.  

 

 

3.3.3 – Análise documental 
 

Esta técnica, quer seja implementada em relação a documentos produzidos 

na própria escola, quer em relação a documentos produzidos por entidades 

externas, permite aceder a um leque importante de informações conduzindo a 

uma conhecimento contextualizado da realidade em estudo que possibilita 

complementar informação e entrelaçá-la com elementos colhidos através de 

outras técnicas (André, 2000). 

A análise documental assenta, assim, em modalidades formais de diferentes 

contextos (micro, meso, macro e exo). No caso deste estudo, centrámo-nos, em 

contexto micro, analisando documentos escritos e produzidos pelos professores, 

nomeadamente fichas de trabalho e fichas de avaliação. 

Goetz e LeCompte (1984) designam por artefactos estes registos escritos ou 

simbólicos, usados ou desenvolvidos pelos participantes, constituindo 

manifestações materializadas de concepções e comportamentos. 

No caso particular deste estudo, a análise documental surge como um 

recurso que teve como principal objectivo clarificar ideias que emergiram a partir 

da aplicação das outras duas técnicas de recolha de dados: entrevista e 

observação. Assim, ela surge como uma técnica complementar de recolha de 

dados, com menor representação do que qualquer uma das outras já referidas 
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anteriormente. Os documentos utilizados foram de natureza diversa, no entanto, a 

maior parte resultaram de fontes de primeira ordem, isto é, foram escritos pelos 

próprios participantes do estudo e não resultaram de testemunhos de outros 

(Hoddler, 1994 citado por Santos, 2000). As professoras facultaram distintos 

materiais: fichas de trabalho, fichas de avaliação, planificação de aulas (Beatriz), 

… que utilizaram nas aulas, mas também, alguns que consideravam poder ser 

pertinentes para o estudo. Exemplo disso, foi a colectânea de problemas de fim-

de-semana que a professora Beatriz nos ofereceu (conforme se explicitará no 

capítulo IV).  

Todos estes documentos foram importantes, essencialmente, do ponto de 

vista da compreensão do modo como cada professora tencionava organizar a sua 

aula, que tipo de experiências de aprendizagem matemáticas mais valorizavam, 

como as organizavam, como as distribuíam no tempo e que recursos previam 

utilizar para melhor as concretizar. Através da análise desses documentos e do 

cruzamento dessas informações com os testemunhos de cada uma das 

professoras – através da entrevista – e das observações das aulas, pudemos 

aprofundar o estudo das suas perspectivas e práticas lectivas na unidade temática 

em causa – Áreas e Multiplicação. Para além dessa intersecção, essa análise 

ainda permitiu salientar algumas semelhanças e/ou diferenças entre as práticas 

lectivas das professoras. 
 
 
3.4 - Análise dos dados 
 

A análise dos dados19 é o processo de organização de todo o material que 

foi sendo recolhido, com o objectivo de aumentar a compreensão desse material e 

de permitir apresentar aos outros aquilo que se descobriu (Bogdan e Biklen, 

1994). No entanto, analisar é mais do que um “simples” processo de organização 

de todos os dados. Assim e de acordo com Goetz e LeCompte (1984), há várias 

actividades presentes no processo de análise de dados, nomeadamente: 

                                                 
19 Segundo Erickson (1986), os materiais recolhidos – notas de campo, gravações e mesmo as 
transcrições das entrevistas - não constituem dados por si próprios, mas são apenas materiais 
documentais a partir dos quais se constroem os dados. Esses materiais podem (ou não) ser 
transformados em dados, consoante o interesse e a perspectiva do investigador. 
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comparar, confrontar, agregar, ordenar, estabelecer relações e especular.  

No caso particular de uma investigação do tipo qualitativo-interpretativo, a 

análise dos dados é realizada de forma contínua durante o processo de recolha de 

dados e não somente após a sua conclusão. No entanto, a análise não finda 

depois de efectuada a recolha de dados, pelo contrário, a análise é mais formal e 

intensa quando se têm todos os dados. Tal como recomendam Bogdan e Biklen 

(1994), é importante que se vá fazendo uma delimitação progressiva do foco do 

estudo, uma planificação das sessões de trabalho tendo em conta a reflexão 

sobre as anteriores, um aprofundamento teórico e a utilização de comentários, 

observações e conjecturas ao longo do processo de recolha de dados. Estes 

autores salientam ainda a necessidade de um intervalo de tempo entre a fase da 

conclusão da recolha de dados e o início da análise formal dos dados de modo a 

criar um distanciamento do investigador relativamente ao objecto de estudo, o que 

lhe pode permitir adquirir novas ideias e perspectivas. 

Uma das técnicas mais usadas no tratamento de dados é a análise de 

conteúdo. Ela pode ser definida como “uma técnica de investigação que permite 

fazer inferências, válidas e replicáveis, a partir dos dados para o seu contexto” 

(Krippendorf, 1980 citado por Vala, 1986, p. 103). Vala (1986) refere que a análise 

de conteúdo é particularmente útil tanto no tratamento das respostas a questões 

abertas de questionários, bem como a entrevistas.  

Na análise de conteúdo seguem-se, habitualmente, diversas etapas. Após a 

definição dos objectivos e do quadro de referência teórico da investigação, segue-

se o estabelecimento do “corpus de análise” (Vala, 1989). Uma outra etapa diz 

respeito à definição das categorias, que poderá tomar lugar a priori, a posteriori 

ou, ainda, inicialmente a priori, com refinamento a posteriori (Santos, 2000). Esta 

definição de categorias é uma das tarefas mais sensíveis e mais determinantes do 

processo de análise, que passa inicialmente por um processo de codificação dos 

dados recolhidos (Goetz e LeCompte, 1984). No caso particular deste estudo, a 

definição de categorias foi orientado pelo referencial teórico, que permitiu a priori, 

de um modo geral, as categorias de análise essenciais: (i) o percurso profissional 

das professoras; (ii) a visão das professoras acerca do currículo prescrito de 

matemática; (iii) a visão das professoras acerca das suas práticas de ensino, (iv) 
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as principais influências nas suas práticas de ensino e (v) a prática lectiva – o 

currículo em acção. Cada uma destas categorias foi alvo de um processo de 

discriminação de subcategorias, também informadas pela base teórica. Contudo, 

essa categorização inicial não foi considerada como uma versão final mas, pelo 

contrário, foi sujeita a refinações resultantes directamente da recolha e análise dos 

dados e de um aprofundamento teórico feito ao longo de todo o processo. Do 

resultado de todo este processo, o investigador construiu e ajustou um guião que 

lhe serviu de suporte e orientação à recolha, descrição e análise dos dados 

relativos a cada professora (apêndice 4). 

Contudo, o processo de análise não cessa na aplicação da técnica de 

análise de conteúdo. São constituídos diversos níveis de abstracção que 

permitem, finalmente, o estabelecimento de inferências. 

Existem múltiplos modelos de relacionar a recolha e a análise dos dados. 

Num modelo sequencial, recolhem-se primeiro os dados e, posteriormente, 

analisam-se esses dados. Num modelo interactivo, a recolha de dados e a sua 

análise é feita em simultâneo. Na opinião de Bogdan e Biklen (1994), a aplicação 

deste modelo é mais complexa do que a anterior, uma vez que prevê que a 

recolha e análise não se efectuem sequencialmente mas possam ser informadas 

uma pela outra. Estes autores ainda salientam que o modelo interactivo é mais 

eficiente e eficaz.  

No caso particular desta investigação, o processo analítico seguiu um 

modelo intermédio entre o sequencial e o interactivo, tendo havido uma 

sobreposição parcial entre a recolha e a análise de dados. Deste modo, existiu 

uma relação estreita e biunívoca entre a recolha e a análise de dados. Embora 

reconhecendo uma aplicabilidade mais complexa neste modelo, ele traz 

vantagens a considerar na investigação interpretativa, uma vez que permite ao 

investigador a possibilidade de realizar uma análise sobre os primeiros dados 

recolhidos de modo a, num posterior momento da recolha de dados, avaliar a 

validade das suas primeiras interpretações, testar a pertinência das ideias que 

começam a emergir, complementar informações sobre aspectos que entretanto se 

revelaram importantes (Canavarro, 2003).  

Assim, ao longo do estudo, todos os materiais recolhidos e relativos a cada 
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professora foram devidamente classificados e arquivados num dossier – o diário 

de campo. Nesse dossier foi arquivado todo o tipo de informações relativas às 

professoras: informações pessoais das professoras (número de telefone, morada, 

…); transcrições das entrevistas; registos de observação de aulas; anotações e 

comentários pertinentes efectuados pelo investigador e pelas professoras; 

materiais utilizados pelas professoras para a concretização das suas aulas (fichas 

de trabalho, pentaminós de papel, …) e as versões de cada caso que foram sendo 

redigidas e progressivamente complementadas.  

Esta organização permitiu ao investigador a recolha e análise da informação, 

em simultâneo, numa fase bastante prévia. Assim, numa primeira fase, a recolha 

de dados tomou uma expressão mais significativa em comparação com o 

processo de análise, invertendo-se numa segunda fase os respectivos papéis 

(Goetz e LeCompte, 1984). Isto é, começou-se a fazer a recolha de dados 

provenientes da entrevista (Outubro/Novembro de 2006), e à medida que esta foi 

desenvolvida, iniciou-se o primeiro nível de análise (Dezembro de 2006), 

procedendo para o segundo nível de análise que foi realizado em duas etapas 

com diferentes incidências e objectivos. Numa primeira etapa (Dezembro de 2006 

a Março de 2007), a análise incidiu sobre os dados recolhidos sobre cada 

professora e visou a construção do estudo de caso específico de cada uma. A 

segunda etapa (Abril e Maio de 2007) recaiu sobre os casos das três professoras 

tomadas em conjunto e comparativamente, visando, assim, a formulação de 

conclusões de natureza mais global – as conclusões do estudo. 

Deste modo, no primeiro nível de análise, o investigador começou pela 

leitura integral e repetida das transcrições das entrevistas. Consequentemente, 

assinalou nas próprias transcrições aquilo que lhe parecia particularmente 

relevante, dando especial atenção à identificação das histórias que as professoras 

contavam, procurando assim a redução dos dados (Huberman e Miles, 1994). 

Após esta fase, iniciou a escrita de cada um dos casos em relação a quatro das 

categorias, concretamente: (i) o percurso profissional das professoras; (ii) a visão 

das professoras acerca do currículo prescrito de matemática; (iii) a visão das 

professoras acerca das suas práticas de ensino e (iv) as principais influências nas 

suas práticas de ensino. Concomitantemente com esta análise, procedeu-se à 
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observação das aulas das professoras (Fevereiro, Março e Abril de 2007) das 

quais resultaram os vários registos de aula. A análise desses relatos começou por 

uma leitura sistemática que permitisse evidenciar aspectos de caracterização que 

se formularam à priori – organização de aula, tarefas propostas e modos de 

trabalho, papel do professor, papel do aluno, ambiente de sala de aula, recursos 

utilizados, … – e que orientaram a quinta categoria: a prática lectiva – o currículo 

em acção. Esta análise ainda incidiu sobre todos os documentos complementares 

– como foi o caso das fichas de trabalho – que as professoras utilizaram nas suas 

aulas, a fim de verificar quais eram os aspectos matemáticos valorizados. 

Numa fase mais avançada da análise de dados, no segundo nível de análise, 

procedeu-se à escrita concludente dos três estudos de caso, sendo 

constantemente acompanhada pelos materiais referidos anteriormente – 

transcrições e relatos de aula. A estrutura desta versão escrita foi contígua às 

categorias definidas, que foram sequenciadas e substanciadas, procurando uma 

lógica coerente.  

Depois de escritos, os três casos foram entregues às respectivas 

professoras para os poderem ler integralmente e, em consequência, avaliar o grau 

de identificação com a professora retratada, identificar aspectos que 

considerassem incorrectamente interpretados, algumas incorrecções e, ainda, 

sugerir clarificações ou apresentar possíveis reformulações. Apesar do 

investigador ter dado um prazo de uma semana para as possíveis reformulações, 

duas delas (Carla e Beatriz), entraram em contacto com o investigador passado 

três dias da entrega. Ambas declararam que tinham passado o fim-de-semana a 

ler os respectivos casos. No caso particular da Carla, referiu que o leu duas vezes 

e, sorrindo, disse que o mesmo a retratava completamente, nas suas palavras: 

“Foi engraçado ler, principalmente, os registos de aula… consegui recriar 

mentalmente as aulas, parece que estava mesmo a ver a aula: eu a falar, os 

miúdos a falar, a discutir, …”. 

Quanto à professora Ana, esta salientou que: 
 

Não tenho qualquer tipo de reformulação a fazer [ao estudo de caso] … até 
foi bom lê-lo pois há aqui alguns aspectos que eu não tinha consciência que 
fazia… os erros [linguagem pouco precisa e pouco clara] que tu detectaste, 
eu não me apercebia que os fazia… por isso até foi bom tu observares as 
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aulas para que eu não os volte a repetir… Já valeu a pena participar nesta 
investigação! (riso) 

 

(Conversa informal, 4 de Maio) 
 

Deste modo, as professoras validaram os casos apontando apenas algumas 

considerações pontuais e relativas a pequenas imprecisões, as quais foram 

prontamente anotadas e tidas em conta na redacção da versão final dos casos.  

Quanto à última etapa do segundo nível do processo analítico, ele recaiu 

sobre os casos descritos e procurou explorar traços comuns (ou não) nas práticas 

lectivas das professoras. Para tal, o investigador confrontou os três casos e 

identificou aquilo em que se assemelhavam e aquilo em que se distinguiam, 

analisando em que medida estas podiam ser (ou não) explicadas por influências 

do mesmo género. Esta última etapa permitiu a formulação de conclusões mais 

abrangentes, orientadas pelas categorias directamente decorrentes da finalidade e 

questões de estudo que nortearam esta investigação. 
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS 
 
 
 

O presente capítulo está organizado em três subcapítulos. Em cada um 

deles apresentam-se os resultados relativos a cada caso estudado: Beatriz, Carla 

e Ana.  
 
 

4.1 – BEATRIZ 
 

Neste subcapítulo começa-se por apresentar os resultados sobre a visão da 

professora Beatriz acerca do currículo prescrito de Matemática, sobre as suas 

práticas de ensino e sobre as principais influências nas suas práticas. Depois 

relatam-se os resultados relativos às suas práticas de ensino em contexto de sala 

de aula – o currículo em acção. Recorde-se que na recolha de dados se usou a 

entrevista, a observação de aulas, reflexões pós-aula e análise documental.  

Com o propósito de caracterizar profissionalmente as professoras e as suas 

perspectivas relativas ao actual currículo prescrito e a influência do mesmo nas 

suas práticas, foi realizada uma entrevista a cada uma das participantes do 

estudo. A entrevista com a professora Beatriz decorreu na manhã de 31 de 

Outubro numa das salas da Escola em que a mesma lecciona. No início da 

entrevista salientaram-se os objectivos da mesma no quadro da finalidade da 

investigação.  

A entrevista durou cerca de uma hora e meia, mais precisamente 84 

minutos. Decorreu num ambiente calmo e de forma fluente, apesar da Beatriz 

fazer transparecer algum nervosismo que se foi atenuado ao longo da entrevista.  

 
 

4.1.1 – Percurso profissional 
 

Beatriz tem trinta e cinco anos de idade e dez anos de serviço. Frequentou o 

curso de Professores do Ensino Básico na variante de Matemática e Ciências da 

Natureza na Escola Superior de Educação de Portalegre, com estágio profissional 

integrado. Esta professora recordou, com alguma nostalgia, alguns dos momentos 
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mais importantes do seu percurso académico, que marcaram sobremaneira a sua 

forma de encarar o ensino da Matemática.   
 

[…] na minha formação como aluna, ainda muito pequena, recordo, 
frequentemente, a minha professora da primeiro ciclo. A maneira como ela 
ensinava, a disciplina que mantinha na aula, as estratégias que utilizava. 
Marcou-me… Depois, já na Escola Superior, recordo o professor Albano 
Silva. O modo como ele nos dava a disciplina de metodologia de matemática 
era extraordinária. Ele ensinava-nos várias maneiras de abordar um 
conteúdo. Envolvia-nos de uma maneira nas aulas: o discurso, todo o 
ambiente de aula, os vários materiais que utilizávamos para facilitar a 
aprendizagem,... Não me esqueço de uma aula – mais uma das suas 
excelentes aulas – em que ele começou com a área do quadrado e depois 
através de várias associações que nos "obrigou" a fazer com questões que 
nos ia colocando, chegámos às várias fórmulas do cálculo das áreas do 
círculo, triângulo, etc. – a única coisa que tivemos que acrescentar foi o pi... 
Ele, raramente, “nos dava o peixe, ensinava-nos era a pescar”… Já como 
professora, saliento as minhas experiências no primeiro ciclo e no ensino 
especial. Elas foram experiências que marcaram fortemente o modo de eu 
encarar o ensino. Abriram-me novos horizontes, melhores conhecimentos e, 
principalmente, tornaram-me mais afectiva e mais compreensiva como 
pessoa e profissional de ensino que sou.  
 

(Entrevista, 31 de Outubro) 
 

Após a conclusão do curso de formação inicial em 1996, começou por 

exercer a sua actividade docente no 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB), depois no 

Ensino Especial e, actualmente, no 2º CEB como professora do Quadro de Zona 

Pedagógica de Entre Douro e Vouga do grupo 230 (Matemática e Ciências da 

Natureza). 
  
Após a conclusão do curso, [es]tive a leccionar durante quatro anos no 
primeiro ciclo, em escolas desde Silves [Algarve], passando por Ribamar 
[Lourinhã] até Paredes [no distrito de Coimbra]. Depois, dessa experiência 
que foi uma mais-valia para a minha leccionação no segundo ciclo, uma vez 
que me deu a conhecer melhor uma realidade que eu desconhecia por 
completo, pois o estágio no primeiro ciclo foi muito pequeno… estive um ano 
no ensino especial – outra mais-valia que me fez ver o ensino dessas 
crianças doutra maneira, fiquei mais susceptível e com mais conhecimento 
sobre as crianças com NEE [necessidades educativas especiais] … Nos 
últimos anos [cinco anos], estive a leccionar no segundo ciclo em escolas do 
distrito de Coimbra e de Aveiro. Actualmente, sou professora do Quadro de 
Zona Pedagógica de Entre Douro e Vouga e é o primeiro ano que estou a 
leccionar nesta escola.  
 

(Entrevista, 31 de Outubro) 
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Desde pequena que Beatriz pensou ser professora. O contacto com crianças 

e a possibilidade de “fazer a diferença para muitos destes miúdos, principalmente 

daqueles miúdos que têm um contexto familiar muito complicado” (Entrevista, 31 

de Outubro) são, provavelmente, a razão da sua opção por esta profissão.  

Apesar de ser professora por vocação, quando questionada sobre a sua 

realização pessoal, mencionou alguns aspectos negativos que estão relacionados 

com a docência: a falta de motivação dos alunos; a mobilidade profissional, cuja 

consequência é instabilidade pessoal e profissional e, por fim e mais actual, a 

desvalorização cada vez maior do estatuto social dos docentes.  
 

Em termos profissionais, o mais desmotivante é quando eu me esforço ao 
máximo para que estes miúdos aprendam e eles não correspondem. Por 
muitas estratégias que utilize, por muitos materiais que utilize, por mais que 
os motive,... Eles não querem saber, não estão motivados na aula, isso faz 
com que me sinta...um pouco frustrada mas, … nunca desisto… Outro 
aspecto também negativo nesta profissão é a instabilidade que nos 
caracteriza. Só para tu veres, em dez anos, já estive em nove escolas e tive 
sorte que só tive uma escola por ano. Há colegas que estão em mais de uma 
escola por ano… Já dei aulas no distrito de Faro, passei por Lisboa, Coimbra, 
Aveiro… e já tive a um passo de ir para os Açores, numa situação de 
desespero, pois já estava no fim de Outubro e ainda não estava colocada. É 
difícil nestas circunstâncias ter uma vida pessoal e profissional minimamente 
satisfatória…. Actualmente, há ainda outro aspecto negativo que eu tenho 
que referir: é o nosso estatuto social que cada vez é menos valorizado e, a 
juntar-se a isto, o nosso ministério responsabiliza-nos de todo o mal que 
ensombra a escola – a nova revisão do estatuto da carreira docente é um 
exemplo disso.  
 

(Entrevista, 31 de Outubro) 
 

Contudo, apesar de mencionar esses aspectos negativos, Beatriz salientou 

que o aspecto mais aliciante da profissão é a relação que estabelece com os seus 

alunos, em particular, na sua formação para uma sociedade cada vez mais 

matematizada e tecnológica e, também, mais exigente e competitiva.  
 

O mais aliciante é saber que o que eu estou a ensinar vai ser útil, 
futuramente, para estes miúdos, que vai ter algum uso para a sua vida 
activa... A sociedade actual exige cada vez mais conhecimentos matemáticos 
e tecnológicos… é cada vez mais exigente e competitiva, por isso é 
necessário que estes miúdos – “Homens de amanhã” – estejam preparados 
para esta sociedade. E nós, professores, temos um papel importante na 
formação destes miúdos.  
 

(Entrevista, 31 de Outubro) 
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No seu percurso como professora, Beatriz salientou que só exerceu o cargo 

de directora de turma. Acentuou a sua importância no conhecimento mais real da 

situação dos alunos, apoiando-se na possibilidade de “triangulação” da 

informação recolhida junto dos alunos, dos pais e através dos processos 

individuais dos alunos.  
 

[…] com este cargo [directora de turma] nós conhecemos melhor os alunos. 
Conhecemos o seu contexto familiar, os seus gostos e preferências,...No 
fundo, conhecemo-los efectivamente, o que não acontece com os outros 
alunos [das outras turmas]. A relação com estes alunos é mais afectiva, mais 
profunda...Sabes, ao passar mais tempo com estes alunos ficamos a saber 
quase tudo sobre eles, até coisas que não deveríamos saber mas que eles 
nos contam… E depois também há um maior relacionamento com os pais, o 
que nos dá acesso a outros aspectos que também são importantes e que, por 
vezes, os alunos desconhecem ou então não contam, talvez por timidez… No 
fundo, a informação dos pais complementa a informação dos processos 
individuais dos alunos que na maior parte das vezes está desactualizada.  
 

(Entrevista, 31 de Outubro) 
 

Beatriz referiu que não tem preferência pelo ano de escolaridade a leccionar, 

contudo salienta que gosta de dar continuidade ao seu trabalho – o que só 

aconteceu uma vez na sua vida profissional até ao momento actual. Relatou ainda 

que, no seguimento das actuais mudanças no regime de concursos, isso poderá 

vir a ser uma prática mais comum e mais positiva. 
 

Sinceramente, não tenho qualquer tipo de preferência por anos. 
Normalmente, gostaria, mas até agora só me aconteceu uma vez, de 
leccionar o quinto ano desde que me assegurassem a mesma turma no ano 
seguinte...Felizmente, à partida, isso poderá acontecer com mais frequência 
com os novos concursos, de três em três anos. Por exemplo, para o próximo 
ano, eu espero que me dêem as mesmas turmas que tenho este ano no 
quinto ano... Sabes, que isso é uma grande vantagem, pois já conhecemos os 
alunos e eles “já sabem o que a casa gasta” (rindo).  
 

(Entrevista, 31 de Outubro) 
 

Em relação às disciplinas, a preferência desta professora pela matemática é 

fortemente visível, algo que, segundo a mesma, já vem do tempo em que era 

aluna.  
 
Sabes que eu sempre fui uma excelente aluna a matemática e a ciências nem 
por isso… Só para tu teres uma ideia, eu tive dezoito valores a matemática no 
décimo segundo ano e apenas doze a Biologia. Por isso, talvez a minha 
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preferência por leccionar matemática venha daí... tem mais a ver comigo.  
 

(Entrevista, 31 de Outubro) 
 

 

4.1.2 – A visão da professora acerca do Currículo Prescrito de 
Matemática 

 

O actual Currículo Prescrito de Matemática surgiu na sequência da 

Reorganização Curricular do Ensino Básico, implementada no ano lectivo de 

2001/2002. Tendo em consideração documentos que enquadram tal 

reorganização curricular, em particular o Decreto-Lei 6/2001 e o documento 

“Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais” (Ministério da 

Educação, 2001), Beatriz salientou aspectos que considera positivos: a dimensão 

local do currículo, a criação de três áreas curriculares não disciplinares, a 

introdução de tempos lectivos de noventa minutos e a orientação do currículo 

para o desenvolvimento de competências. 
 

Eu penso que a reorganização curricular e os respectivos documentos foram 
positivos porque ao contrário do que havia anteriormente, foi-nos dada 
alguma autonomia para podermos adequar o desenvolvimento do currículo 
nacional ao contexto de cada escola, através do PCE [Projecto Curricular de 
Escola], o qual será desenvolvido em função do contexto de cada turma, 
através do PCT [Projecto Curricular de Turma]... A par deste aspecto que eu 
considero principal, posso salientar outros aspectos positivos: as três novas 
áreas curriculares não disciplinares: Área de Projecto, Estudo Acompanhado 
e Formação Cívica. […] Outro aspecto positivo é as aulas de noventa 
minutos. Estes noventa minutos permitem ao professor o desenvolvimento de 
outro tipo de actividades que seriam impensáveis em apenas cinquenta 
minutos… que na maior parte dos casos se resumiam em trinta e cinco a 
quarenta minutos de aula efectiva. Agora já se conseguem desenvolver 
actividades significativas com uma dinâmica de aula mais coerente… Eu dou-
te um exemplo. Quando levava um problema para ser resolvido na aula, 
dificilmente conseguia tirar partido do mesmo. O problema acabava por ser 
resolvido apressadamente, eu não dava o tempo suficiente para os alunos 
raciocinarem correctamente e a discussão das várias maneiras de resolver 
esse problema raramente era conseguida; … E, claro, a particularidade do 
Currículo Nacional estar formulado em competências que implicam não 
somente conhecimentos mas também atitudes e capacidades... Não os 
conhecimentos “fechados” que estavam nos objectivos, mas sim o 
desenvolvimento integrado de conhecimentos, atitudes e capacidades que os 
alunos possam usar na sua vida futura… Claro que o desenvolvimento de 
competências é mais exigente para o professor e para o aluno… mas também 
é mais gratificante para ambos. 
 

(Entrevista, 31 de Outubro)  
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Confrontando o preconizado, para o Ensino Básico, no documento “Currículo 

Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais” (Ministério da Educação, 

2001) com o estabelecido no Programa de Matemática (Ministério da Educação, 

1991), Beatriz identificou algumas desarticulações. Esta professora salientou, a 

este propósito: o número de temas e as finalidades. 
 

Eu penso que há alguma desarticulação. Pois há algumas diferenças: o caso 
dos temas: oito no programa e quatro no Currículo… e enquanto o programa 
está perspectivado para o desenvolvimento de objectivos … o currículo está 
perspectivado para o desenvolvimento de competências…  
 

(Entrevista, 31 de Outubro) 
 

Beatriz referiu que todos os aspectos que estão preconizados no actual 

currículo são relevantes, não obstante a dificuldades em operacionalizar e 

concretizar alguns deles. Isto por razões que se prendem, nomeadamente, com a 

formação de professores e com a escassez de materiais (em particular material 

manipulável e computadores) nas escolas. 
 

Para mim não há aspectos pouco relevantes, todos os aspectos são 
relevantes. Agora há é aspectos que são difíceis de cumprir: há falta de 
materiais manipuláveis nas escolas, computadores, tempo para os 
professores fazerem trabalho colaborativo, … e também há falta de formação 
dos professores, pois esta reorganização foi bem pensada em termos teóricos 
mas não tem tido grandes repercussões em termos das práticas pedagógicas 
dos professores porque não foi acompanhada com a respectiva formação… 
Basta olhares para as próprias experiências de aprendizagem – em particular 
as actividades de investigação – que são sugeridas no actual currículo, elas 
requerem um trabalho muito diferente do professor e do aluno, para o qual, 
quer o professor quer o aluno não estão ainda habituados… Há muita falta de 
formação e, mais grave, essa não é dada aos professores. Eu se quis alguma 
informação tive que procurá-la em livros, sites e conversas entre colegas. É a 
chamada “autoformação docente (riso).  
 

(Entrevista, 31 de Outubro) 
 

Beatriz considerou que a perspectiva do processo de ensino/aprendizagem 

subjacente ao actual currículo nacional de matemática do Ensino Básico 

(conforme documento “Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências 

Essenciais”) é mais ampla do que a anterior, valorizando sobremaneira o papel do 

professor. Para esta professora, há uma mudança de um modelo educacional 

tradicional baseado na aprendizagem por transmissão para um modelo onde os 
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alunos participam como aprendentes activos e construtores do seu próprio saber. 

Neste quadro, sublinhou a importância de o professor promover actividades 

mencionadas no Currículo Nacional, de forma contextualizada e apoiada em 

recursos e materiais manipuláveis.  
 

É uma visão mais ampla do processo de ensino/aprendizagem. O papel do 
professor que se limita à transmissão de conhecimentos através de exercícios 
rotineiros que os alunos assimilam não está presente nesta visão. O professor 
deve promover actividades significativas aos alunos, como aquelas que vêm 
no currículo [resolução de problemas, actividades de investigação, realização 
de projectos e jogos], para que eles possam envolver-se e possam 
desenvolver capacidades importantes como: conjecturar, procurar 
regularidades, criticar, argumentar, … generalizar, … E essas actividades 
devem estar relacionadas com o dia-a-dia dos alunos e ainda devem ser 
auxiliadas com a manipulação de vários materiais! … Deste modo, devem ser 
os alunos a construir o seu próprio conhecimento matemático e não limitarem-
-se a ouvir, a passar e a reproduzir aquilo que o professor transmite… Eu 
estou completamente de acordo com esta visão inerente ao actual currículo 
nacional de matemática que coloca o professor e os alunos com papéis mais 
activos no processo de ensino-aprendizagem.  
 

(Entrevista, 31 de Outubro) 
 

 
4.1.3 – A visão acerca das suas práticas de ensino 
 

Beatriz referiu que uma aula bem conseguida é aquela em que os alunos, a 

partir de uma situação problemática ou de uma actividade de investigação, do 

quotidiano ou do interesse dos alunos, realizam, em grupo, um conjunto de 

aprendizagens significativas. Para tal, considera ser bastante importante a 

manipulação de vários recursos materiais. Em relação ao seu papel nestas aulas, 

afirmou que, numa primeira fase, desempenha o papel de uma orientadora e 

questionadora e, no fim, desempenha o papel de moderadora e provocadora de 

discussão. 
 

[Uma aula bem conseguida é] talvez uma aula em que se comece com uma 
situação problemática ou uma actividade de investigação relacionada com o 
dia-a-dia e o interesse dos alunos como foi o caso da actividade de 
investigação sobre prismas e pirâmides. Foi uma tarefa que foi realizada em 
trabalho de pequeno grupo, que envolveu a manipulação de algum material 
manipulável (modelo dos sólidos geométricos) e os motivou para a sua 
resolução. Eles sentiram-se na pele de “verdadeiros investigadores 
matemáticos”… houve até um miúdo, o João, que disse: “parecemos o 
Euler”… Uma aula onde o papel do professor é o de introduzir a tarefa, 



CAPÍTULO IV – RESULTADOS: BEATRIZ 
 

 96 

orientar e questionar os alunos no desenvolvimento da mesma e, no final, na 
apresentação de todo o processo e do resultado, questionar, provocar e 
moderar a discussão entre os vários grupos.  
 

(Entrevista, 31 de Outubro) 
 

Esta professora disse que valoriza a construção do conhecimento 

matemático por parte dos alunos, centrando a aprendizagem neles e envolvendo- 

-os activamente em actividades significativas. Deste modo, salientou que é 

importante desenvolver capacidades transversais. Relativamente aos aspectos 

que diz menos valorizar, realçou aqueles que estão relacionados com a 

memorização e técnicas de cálculo de lápis e papel. 
 

Eu centro a aprendizagem nos alunos, procurando envolvê-los nas 
actividades propostas, participem activamente e discutam as suas ideias. Dou 
ênfase ao desenvolvimento de capacidades como: espírito crítico, 
criatividade, argumentação, … Tento nunca dar-lhe as definições, os 
conceitos, as fórmulas… desenvolvo actividades ou questiono-os fazendo 
com que eles chegam a elas através da descoberta… da exploração, do 
pensamento, do raciocínio matemático, … pois só assim elas têm algum 
significado. São eles que têm que construir o seu próprio conhecimento com 
base naquilo que exploram na aula. … As que eu menos valorizo são a 
memorização de conceitos e fórmulas, as técnicas de cálculo de lápis e 
papel… Hoje em dia estas técnicas são menos necessárias que antigamente, 
pois há calculadoras e computadores que facilitam esses cálculos por vezes 
rotineiros e fastidiosos. No entanto, saliento que não tenho nada contra o 
desenvolvimento das técnicas de cálculo – o que seria absurdo – pois eu 
também as desenvolvo, não lhes dou é tanto peso nem valor como outros 
aspectos.  
 

(Entrevista, 31 de Outubro) 
 

Relativamente às experiências de aprendizagem a privilegiar na sala de 

aula, Beatriz disse que a sua opção recai na resolução de problemas, nas 

actividades de investigação e na resolução de exercícios.  
 

As experiências que privilegio são a resolução de problemas, actividades de 
investigação e exercícios. A escolha da resolução de problemas e as 
actividades de investigação deve-se à natureza das mesmas: são actividades 
motivadoras, desafiantes e que permitem o desenvolvimento de capacidades 
importantes como: raciocínio, espírito crítico, argumentação, … os exercícios 
utilizo-os para consolidação da matéria dada.  
 

(Entrevista, 31 de Outubro) 
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Quanto à frequência com que envolve os alunos neste tipo de tarefas 

(resolução de problemas, actividades de investigação e resolução de exercícios) 

afirmou que utiliza, regra geral, quinzenalmente – as actividades de investigação; 

semanalmente – a resolução de problemas e, frequentemente, mais no final das 

aulas, para consolidar – os exercícios. Contudo, salienta que isto não é taxativo, 

dependendo das turmas, pois na sua globalidade, não têm a mesma 

predisposição para o trabalho. Deste modo, Beatriz considerou que as 

características da turma influenciam a frequência, o tipo, o grau de dificuldade e 

abertura das tarefas que propõe aos alunos. 
 

Por exemplo, este ano tenho três turmas muito diferentes: em duas das 
turmas consigo desenvolver estas tarefas [resolução de problemas, 
actividades de investigação e resolução de exercícios] como te disse [em 
termos de frequência] pois há alunos com boa autonomia, raciocínio, alguns 
métodos de trabalho, … e estes conseguem envolver os outros; já com a 
outra turma tudo é mais complicado, pois têm falta de pré-requisitos, pouca 
autonomia, pouca motivação, … “pouco de tudo”. Com esta turma, estas 
tarefas tornam-se difíceis de desenvolver mas, não é impossível. Vou 
tentando e adaptando às suas capacidades.  
 

(Entrevista, 31 de Outubro) 
 

Quando questionada sobre o formato normalmente usado na realização e 

exploração das actividades de investigação, da resolução de problemas e dos 

exercícios, Beatriz afirmou que:  
 
[…] No caso da resolução de problemas e das actividades de investigação, 
apresento-as aos vários grupos através de uma folha de papel, lendo-as para 
esclarecimento de algumas dúvidas. Depois à medida que as vão 
desenvolvendo, tento não intervir. Quando me fazem perguntas, não lhe 
respondo directamente, pelo contrário, questiono-os também, fazendo–os 
raciocinar… perguntas como: O que é que achas? Será que não pode ser de 
outra maneira? O que é que diz o enunciado? … No final, apresentam não só 
o resultado como todas as estratégias que levaram ao resultado, sendo 
analisados e discutidos em grande grupo. Aqui, eu apenas faço o papel de 
moderadora da discussão, contudo, não deixo de os questionar… do estilo: O 
que é que o outro grupo acha? Concordam com a opinião deste grupo? 
Porque razão discordam?... No caso dos exercícios, normalmente apresento-
os no quadro ou em fichas de trabalho, leio-os, eles resolvem-nos e, no final, 
são corrigidos no quadro. Há medida que os alunos vão corrigindo no quadro, 
tiram-se dúvidas e eles próprios corrigem os seus erros nos seus cadernos. 

 

(Entrevista, 31 de Outubro) 
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Relativamente ao modo de trabalho que privilegia na sala de aula, Beatriz 

referiu que o modo de trabalho está relacionado com o tipo de tarefa a 

desenvolver. Contudo, salientou que utiliza mais usualmente o trabalho em 

pequenos grupos e a pares. 
 
Na resolução de problemas e nas actividades de investigação privilegio o 
trabalho em grupo No caso dos exercícios, privilegio o trabalho a pares e 
individual... Em termos globais, utilizo mais frequentemente o trabalho a pares 
ou em grupos de 3 ou 4 alunos.  
 

(Entrevista, 31 de Outubro) 
 

 Quanto à forma como organiza, habitualmente, a sala de aula, esta 

professora mencionou que a sala em forma de U é a mais adequada para o 

diálogo professor/alunos e entre alunos. O episódio seguinte ilustra a preferência 

desta professora pela disposição em forma de U. 
 

[…] Vou contar-te uma aventura que eu tive numa escola por causa da 
organização da sala. Nessa escola, ao contrário desta onde nós estamos em 
que a sala tem as mesas em U, tinham as mesas de dois em dois. Eu cada 
vez que ia dar aulas mudava a disposição da sala para, claro, em U. 
Entretanto, algumas colegas voltavam a mudá-las ou as empregadas no final 
das aulas mudavam-nas. Isto demorou algum tempo. Eu mudava e eles 
voltavam a mudar. Eu nunca desisti de mudar a organização da sala, 
inclusive ainda ouvi algumas “bocas” de colegas. O que é certo, é que no final 
do primeiro período as salas onde eu dava aulas começaram a estar em 
forma de U (rindo). Foi um trabalho duro, mas que valeu a pena e eu 
consegui levar a minha avante.  
 

(Entrevista, 31 de Outubro) 
 

Quanto aos recursos para a aula, Beatriz considerou que: 
 

A manipulação de materiais pelos alunos é e será sempre um aspecto 
facilitador da aprendizagem. Eu costumo recorrer à manipulação de vários 
materiais para auxiliar na compreensão daquilo que estamos a abordar pois o 
uso destes materiais permite a exploração/experimentação por parte dos 
alunos… Porque uma coisa é falar no abstracto sem qualquer tipo de material 
manipulável, outra coisa é manusear concretamente aquilo que se está a 
estudar… É mais fácil construir o conhecimento sobre algo que manuseamos 
e vemos do que sobre algo abstracto e não visível… Até te posso dar um 
exemplo: estivemos há pouco tempo a trabalhar os sólidos geométricos. Se 
os alunos se limitassem apenas a ver as suas representações em fotocópias 
ou no livro [manual] era muito mais difícil…ao manusear os modelos [dos 
sólidos geométricos] foi mais fácil … eles identificaram mais facilmente as 
arestas, os vértices e as faces… 
 

(Entrevista, 31 de Outubro) 
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Relativamente à comunicação nas suas aulas, esta professora disse que os 

alunos têm que intervir activamente, explicando e argumentando as suas ideias e, 

ao mesmo tempo, criticando mas respeitando a opinião dos outros. Para esta 

professora, o tipo de comunicação depende, fortemente, do ambiente de sala de 

aula, onde os intervenientes se sintam à vontade, se respeitem mutuamente e se 

sintam disponíveis para procurar entender as ideias uns dos outros. 
 

Eu não gosto de monólogos… Eu gosto que os alunos participem na aula 
com as suas dúvidas, curiosidades, … eu não sou daquelas professoras que 
consideram uma aula boa: aquelas em que elas estão a transmitir a 
informação e os alunos estão simplesmente a ouvir, todos em silêncio. Para 
mim, os alunos têm que intervir e não se limitar a aceitar tudo aquilo que eu 
digo… Gosto que eles critiquem, com respeito uns pelos outros, as opiniões 
dos colegas… mas, sempre explicando e argumentado a sua opinião… 
chamo-lhes a atenção que devem respeitar a dos colegas mesmo que seja 
contrária à deles… Eu penso que a comunicação depende bastante do clima 
criado na sala de aula. É importante que os alunos se sintam à vontade para 
comunicar, sem constrangimentos, pois só assim eles participam no 
discurso… Claro que isto, às vezes, não é fácil, principalmente, quando se 
tem turmas indisciplinadas e pouco motivadas para a aprendizagem. (E 
esboçando um sorriso) O que não me aconteceu, felizmente, este ano!  
 

(Entrevista, 31 de Outubro) 
 

No que diz respeito à gestão do tempo de aula, Beatriz afirmou que tal 

depende, essencialmente, da tarefa e do ritmo de trabalho dos alunos. Referiu 

como preocupação o dar tempo suficiente para os alunos realizarem a tarefa e 

proporcionar tarefas suplementares aos alunos que precisarem de menos tempo 

para concluir uma dada proposta.  
 

Tento geri-lo conforme o tipo de actividade e o ritmo de trabalho dos alunos. 
Há turmas em que a mesma actividade demora mais ou menos tempo 
dependendo dos alunos. No entanto, tento sempre dar o tempo que eu acho 
que é suficiente para realizar essa actividade sem que haja tempos 
“mortos”… e que não limite o raciocínio dos alunos por falta de tempo… Por 
vezes, não é fácil gerir o tempo de aula quando na mesma turma temos 
alunos tão heterogéneos em termos de ritmo de trabalho e de aprendizagem. 
Nesses casos, tenho sempre algumas tarefas ou exercícios suplementares 
para esses alunos que se despacham mais depressa, para que eles não se 
desmotivem.  
 

(Entrevista, 31 de Outubro) 
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4.1.4 – As principais influências nas suas práticas de ensino 
 

Beatriz afirmou que as suas práticas curriculares são influenciadas por 

aspectos diversos (experiência anterior, currículo nacional, programa, …). Na 

preparação e implementação das suas práticas de ensino, Beatriz toma como 

ponto de partida as suas experiências anteriores e o currículo nacional de 

Matemática. Desenvolve os seus “planos de aula” inspirando-se nas ideias e 

decisões tomadas em reunião de departamento, no programa, em livros diversos 

(manuais escolares, livros de didáctica da matemática e livros científicos) e, por 

fim, nas pequenas conversas informais que vai travando com os colegas. Ao 

sistematizar as principais influências na preparação e implementação das suas 

práticas de ensino, Beatriz destacou oito aspectos que influenciam as suas 

práticas, ordenando-os, por ordem decrescente de influência, da seguinte forma: 
 

1º Experiência anterior; 2º Documento de competências [Currículo Nacional 
de Matemática]; 3º Decisões tomadas em reunião de departamento acerca da 
planificação do trabalho a desenvolver com os alunos; 4º Programa de 
Matemática; 5º Manuais escolares; 6º Livros de didáctica da Matemática; 7º 
Livros científicos; 8º Conversas com os colegas.  
 

(Entrevista, 31 de Outubro) 
 

Ao destacar, portanto, a experiência anterior como o aspecto que a mais 

influencia, acabou por se referir, indirectamente, aos alunos e à sua constante 

reflexão sobre as suas práticas. Ao explicitar o porquê da experiência anterior ser 

o aspecto que mais influencia as suas práticas afirmou: 
 

[…] a vantagem de ter sido já realizada em contexto de sala de aula com os 
alunos… o que é bastante positivo. Também sei que o que resulta com uma 
turma pode não resultar com outra, os alunos são diferentes, aí entra a 
reflexão após a aula: O que é que correu mal? A experiência de 
aprendizagem escolhida terá sido a melhor? Os alunos envolveram-se no 
trabalho?  
 

(Entrevista, 31 de Outubro) 
 

A explicação para o facto de as conversas com os colegas constituírem o 

aspecto que menos influencia as suas práticas decorre, no seu entender, do facto 

de o trabalho colaborativo ainda não ser uma realidade das nossas escolas, 

apesar de ela o incentivar. A este propósito disse: 
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[…] as conversas limitam-se aos comportamentos de algumas turmas ou 
alunos, às grandes dificuldades de aprendizagem de alguns alunos… No que 
toca à troca de experiências relativas às práticas, isso já é mais complicado. 
Pois os professores continuam a viver isoladamente, parece que têm medo 
de fazer transparecer algumas dificuldades nas suas práticas… não 
compreendo.  
 

(Entrevista, 31 de Outubro) 
 

 

4.1.5 – A prática lectiva – um currículo em acção 
 

Nesta secção apresentam-se os resultados sobre as práticas de ensino da 

Beatriz. A recolha de dados para caracterizar as práticas foi obtida através da 

observação de aulas e das respectivas reflexões pós-aula. Os relatos/episódios 

aqui apresentados foram seleccionados pelo investigador, parecendo-lhe que 

seriam aqueles que melhor ajudavam a caracterizar as práticas curriculares da 

professora Beatriz.   

Assim, começamos por apresentar o contexto lectivo em que Beatriz 

trabalha. Posteriormente, apresentam-se resultados para caracterizar as práticas 

de ensino desta professora, no âmbito de aspectos como: a organização da aula, 

as tarefas propostas e os modos de trabalho, as actividades do professor e do 

aluno (papel do professor e do aluno), a produção matemática dos alunos, o 

ambiente e a exploração e utilização de recursos materiais. 

 
 
4.1.5.1 – O contexto lectivo 
 

A escolha para a realização das observações recaiu sobre a turma do 5º G, 

escolhida pelo facto de ser uma turma muito heterogénea em termos de 

aprendizagem e pelo seu horário lectivo, pois o mesmo era compatível com o 

horário do investigador. Recordemos que a observação incidiu sobre um total de 

três aulas, decorridas entre os meses de Fevereiro e Março do ano de 2007, isto 

é, cerca de três meses após a entrevista. 

 
A sala de aula. As aulas decorreram em duas salas (salas 6 e 8) muito 

idênticas. São salas razoáveis em termos de dimensões (cerca de 50 m2 de área), 
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com três janelas enormes viradas para o Sul que abrangem quase a totalidade de 

uma das paredes. Essa boa iluminação natural, em certos casos, quando o sol 

estava mais intenso, fazia com que a visibilidade no quadro fosse prejudicada 

pelo seu reflexo, situação que a professora tentava minimizar, baixando os 

estores e acendendo a luz artificial. Têm ambas dois grandes quadros pretos em 

boas condições e um painel de projecção. A secretária da professora encontra-se 

na frente da sala, em zona central junto ao quadro, enquanto as mesas dos 

alunos são de dois lugares e encontram-se dispostas em forma de U. No entanto, 

há necessidade de colocar duas filas, com duas mesas cada, na parte central, 

porque esse formato não consegue acomodar a totalidade dos alunos (25 alunos). 

Nas duas salas existem armários abertos que contém algum material de desgaste 

e algum material específico20 de matemática próprio para utilizar no quadro, 

nomeadamente: régua (1m), compasso e transferidor.  

 

O Horário lectivo e a turma. A turma onde decorreram as observações 

pertencia ao turno da tarde (entre as 13 horas e 30 minutos e as 18 horas e 25 

minutos), uma vez que a professora só leccionava nesse período. As aulas de 

Matemática distribuíam-se por dois blocos de noventa minutos, 

predominantemente na primeira metade do horário (entre as 13horas e 30 

minutos às 16 horas e 40 minutos). Beatriz mostrou-se satisfeita com este horário, 

pois tal como referiu no intervalo antes da primeira observação, considera-o 

“interessante, pois garante que os alunos não estão muito tempo sem ter 

Matemática”.  

Concomitantemente com a leccionação da disciplina de Matemática, Beatriz 

leccionava Estudo Acompanhado, Área de Projecto e, ainda, aulas de Apoio 

Pedagógico Acrescido (APA) a Matemática. Assim, esta professora leccionava 9 

(ou 10 com o APA) tempos semanais à turma em questão.  

A turma era constituída por vinte e cinco alunos, dos quais quinze eram 

rapazes e dez raparigas. Em termos de aprendizagem, Beatriz considerou a 

                                                 
20 Todo o outro material exclusivo desta disciplina está em dois locais próprios, na arrecadação de 
cada edifício escolar, o qual terá que ser solicitado à funcionária, ou no armário do Departamento 
de Ciências Exactas e da Natureza, onde existe uma grande diversidade deste tipo de material (a 
título de exemplo, há cerca de 50 calculadoras). 
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turma como “muito heterogénea… [ou] de extremos” pois tem um grupo de alunos 

(11 alunos) com boa aprendizagem e outro (8 alunos) com dificuldades. A 

globalidade dos alunos mostra interesse pela aprendizagem com excepção do 

aluno de 15 anos que “revela desinteresse por todas as disciplinas…e a maior 

parte das vezes não vai às aulas, ou chega atrasado”. No entanto, Beatriz fez 

questão de salientar que gosta de trabalhar com a turma porque os alunos 

correspondem, em geral, às tarefas propostas e, também, já ganhou laços 

afectivos fortes com eles. Como refere: “quer queira, quer não queira… estou 

muito tempo com eles… o que faz com que uma pessoa se afeiçoe”.   

 

 

4.1.5.2 – As aulas de Matemática 
 

O conjunto de aulas observadas foi globalmente muito semelhante do ponto 

de vista da estrutura e organização. Na primeira destas aulas (A1), a professora 

iniciou o estudo de um novo tema – Áreas e Multiplicação – recorrendo a uma 

actividade que ela apelidou de “actividade de investigação”21. A segunda aula 

(A2), centrou-se na discussão de um “problema de fim-de-semana” e da 

“actividade de investigação” (uma vez que esta não tinha sido discutida na aula 

anterior) e foi, ainda, proposta uma ficha de trabalho para introduzir o conceito de 

figuras equivalentes. Na última aula observada (A3) foi feita a apresentação, 

resolução e discussão de um ficha de trabalho de aplicação de conhecimentos no 

âmbito da temática acima mencionada. 

Em todas as aulas observadas, existiu uma tarefa central a partir da qual a 

aula se desenvolveu. Assim, a Beatriz estruturou as aulas em três fases distintas: 

(1) Introdução – apresentação da tarefa, oralmente com suporte de papel, aos 

alunos; (2) Desenvolvimento – realização da tarefa em pares ou pequenos grupos 

de três elementos; e por fim, (3) Conclusão – discussão das várias estratégias e 

resultados alcançados com respectiva síntese colectiva em grande grupo – turma. 

                                                 
21 Beatriz apelidou esta tarefa de actividade de investigação apesar de ter características de um 
problema. No entanto, tal como Ernest (1996) afirma: “uma das dificuldades na discussão de 
problemas e investigações é que estes conceitos estão mal definidos e são entendidos de forma 
diferente por diferentes autores” (p. 28).    
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O seguinte quadro sistematiza a informação relativa à estrutura das aulas 

observadas. 
 

Quadro 1 – A estrutura das aulas observadas da professora Beatriz 

 1ª Aula 2ª Aula 3ª Aula 

Data 22 de Fevereiro 26 de Fevereiro 1 de Março 

Dia da semana 5ª Feira 2ª Feira 5ª feira 
 

Horário 
Das15h 10min 

às 16h 40min 

Das 13h 30min às 

15h 

Das 15h10min às 

16h 40min. 

Tópico/Tema Áreas e multiplicação 
 
 

Conteúdos 

Áreas e 

perímetros de 

rectângulos e 

quadrados 

Equivalência de 

figuras 

Equivalência de 

figuras 

 

(1) Apresentação 

da actividade de 

investigação “A 

vedação do cão 

Pluto”.  

 

(2) Resolução da 

actividade de 

investigação em 

pequenos grupos.

 

(3) Discussão e 

síntese colectiva 

do problema de 

fim-de-semana.  

 

 

(3) Discussão e 

síntese colectiva 

da actividade de 

investigação. 

 

 

(1) Apresentação 

da actividade 

“Brincando e 

aprendendo com o 

tangram” 

 

(2) Resolução da 

actividade em 

pequenos grupos. 

 

 

 

 (1) Apresentação 

da ficha de 

trabalho “Figuras 

equivalentes” 

 

(3) Discussão e 

síntese colectiva 

da actividade. 

 

 
Introdução (1) 
 
 
 
 
 
Desenvolvimento (2) 
 
 
 
 
Conclusão (3) 
 
 
 
 
 
 

 (2) (3) Resolução 

e discussão da 

ficha de trabalho 
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Na primeira aula observada (A1) – aula de exploração de uma “actividade 

de investigação” – Beatriz começou a aula, organizando a turma em pequenos 

grupos de três elementos de acordo com as suas características. Após essa 

organização (que durou cerca de três minutos), a professora escreveu o sumário 

no quadro, confirmando o número da lição e a data. De seguida, enquanto 

verificava, aluno a aluno, se tinham feito o trabalho para casa (TPC), questionou 

os alunos com o propósito de fazer uma breve revisão da aula anterior. Segue-se 

o episódio que ilustra o início de aula que Beatriz apelidou de “rotina diária” 

(escrita do sumário, correcção do trabalho de casa e revisão do assunto tratado 

na última aula): 
 

Beatriz entrou na sala e deslocou-se para junto da sua secretária. Colocou a 
pasta no chão e retirou algumas folhas para cima da mesa e disse: 
 

P – Boa tarde! 
Alunos – (em coro) Boa tarde, stôra. 
P – Não se sentem! Hoje vamos fazer uma actividade em grupo. Por isso vão 
ter que se sentar em grupos de 3. 
Aluna 1 – Posso ficar com a … (a professora interrompe a aluna) 
P -  Não. Eu passo a explicar. Eu já fiz os grupos em casa. Estes grupos 
foram feitos de modo a que não houvesse nem “bons” nem “maus” grupos, 
mas sim grupos “equilibrados”. E mais,… não é negociável… e não há 
discussão do tipo: Não quero ficar com a “Maria” ou com o “Manuel”. 
Perceberam? 
Alunos – (em coro) Sim. 
 

A professora começou a ler a folha onde tinha o Registo da constituição dos 
oito grupos de trabalho, apontando para o local onde esses grupos se 
deveriam colocar. Os alunos aceitaram esses grupos sem mostrar qualquer 
tipo de desagrado.  
De seguida, a professora escreveu o sumário no quadro e leu-o em voz alta. 
 

P – Hoje são as lições números 71 e 72, dia 22 de Fevereiro e o sumário é: 
Actividade de investigação “A vedação do cão Pluto” 
 

Os alunos demoraram cerca de dois a três minutos a passar o sumário. 
Enquanto isso, Beatriz passou pelos vários grupos a fim de verificar a 
realização dos TPC, chamando atenção de quem não os tinha feito: “andam a 
descurar os trabalhos de casa”; “Outra vez, Paulo”; … Após esse tempo, 
Beatriz disse: 
 

P – Antes de começarmos a actividade do dia… vamos lá relembrar o que 
fizemos na última aula? (alguns alunos colocam o dedo no ar) Podes ser tu, 
Ana? Então diz lá? 
Ana – Acabámos a Estatística… Tivemos a ver um CD [ROM] sobre gráficos, 
tabelas de frequências, pictogramas, … (é interrompida pela professora) 
P – Então, um pictograma não é um gráfico? 
Ana – Sim. Só que é mais engraçado… é uma maneira diferente… 
P – Uma maneira diferente de quê? 
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Ana – De mostrar a informação. 
P – É isso mesmo. É uma maneira mais apelativa de apresentar a informação 
recolhida. Então, se nós quisermos fazer um estudo estatístico de qualquer 
coisa…por exemplo: do programa preferido da vossa turma. O que é que nós 
temos que fazer? 
Pedro – Primeiro, temos que recolher os dados. 
P – Como é que recolhes os dados? 
Pedro – Faço um inquérito. 
P – Pois, neste caso era o mais apropriado. Mas só se pode fazer recolha de 
dados através de inquéritos? 
Carla – Telefonemas… por carta. 
P – Agora até há uma maneira mais económica e mais rápida que a carta… 
João – A Internet… mas tem um problema…nem toda a gente têm! 
P – É verdade, João. E qual é segunda fase de um estudo estatístico. 
Tiago – A organização da informação. 
P – Como? 
Tiago – Construímos uma tabela de frequências. 
P – E depois? Diz lá, Claúdia. Antes que saltes da cadeira (a aluna já estava 
com o dedo no ar há algum tempo e quase em pé para responder). 
Cláudia – Fazíamos o gráfico para apresentar a informação. 
P – Que tipo de gráfico podias fazer? 
Claúdia – De barras, pictogramas, linhas, … circular. 
P – Muito bem. Então vamos recapitular. Para fazer um estudo estatístico é 
necessário, primeiro… 
Alunos – Fazer a recolha de dados… 
P – Esperem. Deixem-me escrever no quadro (aponta no quadro). E depois? 
Alunos – Organizar os dados…  
Pedro – E depois apresentar os dados. 
P – É isso mesmo. Então passem para o vosso caderno. 
 

E no quadro ficou registado:      
 

Para fazer um estudo estatístico: 
1º Passo – Recolha dos dados; 
2º Passo – Organização dos dados (tabela de frequências); 
3º Passo – Apresentação dos dados (gráfico). 

 

(Registo de aula A1, 22 de Fevereiro) 
 

Vinte minutos depois do início da aula, a professora formulou algumas 

questões com o propósito de averiguar que conhecimentos tinham os alunos 

sobre o assunto a explorar na actividade pretendida: “Como é que se calcula o 

perímetro de uma figura plana?”; “Já falaram em áreas no 1º Ciclo?”; “Quando se 

fala em área estamos a falar de quê?”; “Como é que calculam a área de um 

quadrado? …E de um rectângulo?”. Em seguida, a professora propôs a realização 

da tarefa “A vedação do cão Pluto”22 (anexo 1). Depois da leitura e esclarecimento 

                                                 
22 Beatriz fez questão de me elucidar, na conversa informal pré-aula, que iria experimentar pela 
primeira vez esta tarefa em contexto de sala de aula, revelando que estava, por um lado, um 
pouco nervosa e, por outro, entusiasmada. 
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do enunciado da tarefa, os grupos de três e quatro alunos (um grupo teve que 

ficar com quatro alunos), envolveram-se na sua resolução. Durante cerca de 

cinquenta minutos, os vários elementos de cada grupo discutiram entre si as 

quatro questões propostas na tarefa. A professora circulou pela sala de forma a 

auxiliar o trabalho dos alunos, questionando-os sobre aquilo que estavam a fazer, 

sobre os resultados obtidos e ainda esclareceu algumas dúvidas que foram 

surgindo. Segue-se o episódio: 
 

[Intervenções audíveis da professora e que foram registadas] 
 

Vejam bem. Cada quadrícula tem quanto de comprimento? 
Lê bem a questão! …Então fala em espaço! O espaço está relacionado com o 
quê? 
Vocês é que têm que decidir. Qual é a tua opinião? [o aluno responde que é o 
quadrado] Porque razão é o quadrado? 
Como é que chegaram a essa conclusão? 

 

(Registo de aula A1, 22 de Fevereiro) 
 

Dos vários diálogos entre professora e alunos, salienta-se um onde um 

aluno fez uma conjectura. Segue-se o episódio: 
 

Um aluno (João) chama a professora: 
 

João – Ó stôra. Acho que já cheguei aqui a uma conclusão! 
P – Uma conclusão, João! Diz lá essa “conclusão” (riso). 
João – Se aumentar o comprimento do rectângulo… diminui a área do 
rectângulo. 
P – Tens a certeza? Isso verifica-se sempre? Dá lá exemplos. 
João – Deixe-me ver…por exemplo: este rectângulo (aponta para a folha) 
com 18 [m] por 14 [m] tem 252 m2 de área… este (volta a apontar para a 
folha) com 20 [m] por 12 [m] tem 240 m2 … deixe-me ver outro… o com 22 
[m] por 10 [m] só tem 220 m2 … está a ver. Ao aumentar o comprimento [do 
rectângulo], diminui a área [desse rectângulo].  
P – Parece que sim. Muito bem. Posso “lançar” essa tua conjectura aos teus 
colegas para ver se eles concordam, ou não dizemos nada para ver se eles lá 
chegam? 
P – Não sei … se calhar é melhor não dizer nada para ver se eles lá chegam. 
P – Está bem. Bom trabalho. Isso sim é “fazer matemática”. 

 

(Registo de aula A1, 22 de Fevereiro) 
 

Por impossibilidade de tempo para a discussão (alguns grupos só 

concluíram a tarefa no findar da aula) da tarefa, a professora decidiu que a 

discussão passaria para a aula seguinte. Assim, no final da aula enquanto a 

professora passava o próximo problema de fim-de-semana (o décimo quinto do 
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ano lectivo) para trabalho para casa, dois alunos (pertencentes a um grupo que já 

tinha terminado e que não tinham feito o trabalho para casa da aula anterior) 

foram ao quadro calcular dois produtos (237 x 45 e 376 x 68) que tinham ido para 

TPC. 

Na reflexão pós-aula (A1), Beatriz falou-me sobre a dificuldade que sentiu na 

gestão do tempo. Ao ser solicitada a explicitar o porquê de não ter interrompido o 

desenvolvimento da actividade para promover a discussão do trabalho já 

realizado, Beatriz realçou que apesar do trabalho estar a demorar mais tempo do 

que o previsto seria conveniente que a maioria, senão todos, tivessem realizado a 

actividade, justificando da seguinte forma: “[…] se fosse feita a discussão 

[naquele momento] seria apenas com os resultados de um ou dois grupos… e o 

objectivo da discussão é que todos os grupos reflictam sobre as estratégias e os 

resultados obtidos por eles e pelos outros” (Reflexão pós-aula A1, 22 de 

Fevereiro). Quanto ao motivo de ter sido ela a decidir a constituição dos grupos. 

Explicou-me que: 
 

[…] se fossem os alunos a formar os grupos, fa-lo-iam a pensar nas amizades 
e depois poderiam surgir grupos que não conseguiriam resolver a 
actividade… como já te disse anteriormente, nesta turma há alguns alunos 
com muitas dificuldades [de aprendizagem]… e esses coloquei-os com alunos 
com menos dificuldades. 
 

(Reflexão pós-aula A1, 22 de Fevereiro) 
 

Quanto à tarefa, Beatriz referiu que a mesma tinha sido retirada do livro 

“Normas profissionais para o ensino da matemática” da APM23 , mas salientou 

que não se limitou a fotocopiá-la, teve que “lhe dar um toque pessoal”. Para 

Beatriz, a escolha desta actividade deve-se principalmente à possibilidade da 

mesma proporcionar o envolvimento dos alunos, intelectualmente, uma vez que é 

uma actividade de exploração e desafiadora. O principal objectivo era facilitar a 

distinção entre os conceitos de área e perímetro já introduzidos no 1º Ciclo e 

servir de mote para a introdução do novo tema – Áreas e multiplicação (Reflexão 

pós-aula A1, 22 de Fevereiro). 

                                                 
23 Este livro “Normas profissionais para o ensino da Matemática” (APM, 1994) é uma tradução 
portuguesa dos Professional Standards do National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 
1991). 
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Na segunda aula observada – discussão do problema de fim-de-semana; 

discussão da actividade de investigação; resolução da ficha de trabalho sobre 

área de um polígono e o conceito de figuras equivalentes (anexo 2) – a professora 

iniciou a aula “abrindo” a lição mas não escrevendo o sumário. Depois seguiu-se 

a verificação e registo da realização do TPC. Passado cinco minutos da aula ter 

começado, deu início à discussão das estratégias e resultados obtidos na 

resolução do problema de fim-de-semana 15 (Anexo 3). Nesta discussão, a 

professora começou por registar no quadro os resultados (oito) e, depois, pediu a 

dois alunos que fossem ao quadro explicar a sua estratégia ao grande grupo – 

turma. O episódio seguinte ilustra o modo como a partilha e discussão foram 

orientadas: 
 

A professora deslocou-se para o quadro, pegou no giz e numa folha e leu o 
problema. Após a leitura, disse: 
 

P – Então, quanto é que vos deu? 
Aluno 1 – 46. 
Aluno 2 – 40. 
[…] 
 

À medida que os alunos proferiam os seus resultados, a professora registava-
-os no quadro, tendo feito oito registos: 46, 40, 31, 15, 22, 19, 80 e 32.   

P – Então, parece que há vários resultados. Vamos lá ver… Cláudia, foste tu 
que disseste 19? (a aluna acenou afirmativamente com a cabeça) Então, vem 
ao quadro mostrar como fizeste? A quem é que deu 40? Foste tu, João?  
João – Fui, stôra. 
P – Então, vem para este lado do quadro mostrar como fizeste (a professora 
dividiu, com um traço vertical, um dos quadros em duas partes 
aproximadamente iguais).  
 

Enquanto os alunos passavam para o quadro o seu processo de resolução, a 
Beatriz foi circulando pela sala. Entretanto os alunos que estavam no quadro 
acabaram as suas resoluções. A professora questionou a aluna: 
 

P – Vamos começar pela Cláudia. Explica como é que fizeste? 
No quadro, Cláudia tinha escrito: 
 
Semanas  1         2          3          4           5          6          7          8     
Cantigas  4         5          7          10        14        19        25        32    
 
          
 
 
Cláudia explicou, receosamente, a sua estratégia.  
 

P – Perceberam o que a Cláudia fez? Concordam com o que a Cláudia fez? 
João – Eu percebi. Ela fez parecido com o que eu fiz …só que ela tem um 
erro. Ela diz que na primeira semana, a Ana sabia apenas 4 cantigas… e não 

+ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 
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é. Ela já sabia 4 cantigas quando começou… na primeira semana sabia 5 
(apontando para a sua resolução) … e não 4 como tu tens. Depois é fazer 
como tu fizeste … e vai dar 40. 
P – Os outros colegas perceberam? Concordam com o que o João disse? 
Alunos – Sim (em coro). 
P – E tu, Cláudia. Percebeste qual foi o teu erro? 
Cláudia – Foi no início.   
P – Mais alguém quer explicar como fez? (ninguém se pronuncia) Sendo 
assim, quem tem mal…apaga e passa a resolução que o João fez… falta 
ainda escrever a resposta. Qual é? (olha para os dedos no ar) Diz lá, Paula… 
hoje ainda não te ouvi. 
Paula – No fim das 8 semanas, a Ana sabe 40 cantigas. 
P – Então e “pegando” naquilo que a Paula disse, vamos escrever: 
 

R: No fim das 8 semanas, a Ana saberá 40 cantigas. 
 

(Registo de aula A2, 26 de Fevereiro) 
 

Após a discussão da resolução do problema de fim-de-semana, Beatriz 

devolveu as folhas relativas à “actividade de investigação” desenvolvida na última 

aula (primeira aula observada) para partilha do trabalho realizado. Esta foi 

auxiliada com um acetato (cópia da tarefa) onde a professora apontava as várias 

respostas dos alunos às solicitações da tarefa, as quais foram discutidas em 

grande grupo – turma, sendo sistematizadas e clarificadas as conclusões a que a 

turma chegou. Nos últimos trinta minutos da aula, a professora propôs uma ficha 

de trabalho com exercícios de aplicação sobre áreas e de introdução ao conceito 

de figuras equivalentes. Essa ficha foi resolvida individualmente e em seguida, foi 

discutida a pares. No final, esta ficha foi corrigida e sistematizada no quadro pela 

professora. A aula não terminou com a marcação do trabalho para casa, pois 

como Beatriz fez questão de salientar já passava da hora e ainda faltava escrever 

o sumário. Desta vez, o sumário é dito por um aluno e registado pela professora 

no quadro. Segue-se o episódio que ilustra aquilo que foi dito: 
 

De seguida, Beatriz entregou as fichas de trabalho onde constava a 
“actividade de investigação” realizada na aula anterior. 
 

P – Já têm aí as vossas folhas com a respectiva resolução feita em grupo. 
Mas como já nos esquecemos do que se pedia (abrindo os olhos) … eu vou 
ler mais uma vez.  
 

A professora voltou a ler a actividade e após essa leitura, iniciou a partilha e 
discussão, chamando-lhes a atenção para o cumprimento das regras. 
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P – Só falam com o dedo no ar… para que não haja “atropelos”… Então a 
primeira questão pedia algumas (aumenta o tom de voz e volta a repetir) … 
algumas formas diferentes que a vedação pode ter se usares toda a rede. 
 

Alguns alunos colocaram o dedo no ar na tentativa de responder. Beatriz 
verificou que havia dois alunos do mesmo grupo com o dedo no ar e chamou 
a atenção para uma das regras, estipuladas no início do ano, sobre a 
discussão dos trabalhos de grupo. 
 

P – Porque razão, estão o André e o Beatriz com o dedo no ar? Não são do 
mesmo grupo? Quem é o porta-voz? Já se esqueceram das regras da 
discussão dos trabalhos de grupo? 
 

A Beatriz baixou o dedo com ar desiludida, parecendo um pouco amuada. A 
professora apercebeu-se e disse: 
 

P – Ó Beatriz, se por acaso o André não se conseguir explicar… tu podes 
ajudar. 
 

A Beatriz mostrou um ar mais satisfeito e esboçou, entre dentes: 
 

Beatriz – Ah! 
 

E a professora continuou: 
 

P – Então, podemos começar por este grupo. Quais foram as figuras que 
vocês construíram? 
André – Começamos pelo quadrado de 16 por 16…  
 

O aluno é interrompido pela professora que mandou um aluno apagar as 
luzes. De seguida, ligou o retroprojector onde tinha um acetato com a 
respectiva actividade. 
 

P – Então, vamos com calma …eu desenho aqui no acetato as várias figuras. 
A primeira é então um quadrado com 16 m de lado… Cada quadrícula tem de 
comprimento dois metros. Então, qual será o comprimento do quadrado? 
Alguns alunos - É oito. 
P -  Muito bem… então desenho aqui um quadrado com oito quadrículas que 
corresponde a 16 metros. Mais figuras? 
André – Um rectângulo de 18 por 14.  
 

[…] E o processo foi-se repetindo como o descrito anteriormente, até ficarem 
no acetato: um quadrado com 16mx16m; e dois rectângulos: um de 18mx14m 
e um de 31mx1m. E a professora passou a palavra aos outros grupos. 
 

P – E os outros grupos! Fizeram os mesmos ou fizeram outros… Quem fez 
outros? Só quero saber… tomem atenção… figuras diferentes daquelas que 
estão no acetato. 
 
Vários alunos colocaram o dedo no ar. E a professora passou a palavra ao 
grupo da Inês. 
 
P – Então diz lá, Inês. 
Inês – Nós fizemos também um rectângulo com 22 por 10 e outro com 30 por 
2. 
P – Muito bem. Então deixa-me aqui desenhá-los. 
[…] Entretanto, só mais um grupo acrescentou mais um rectângulo com 
20mx12m. Ficando o acetato com as seguintes figuras (todas quadriláteros) 
desenhadas. 
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P – Passemos agora à segunda questão. Qual é a vedação que tem menor 
espaço [superfície] para o Pluto brincar?... João, o que é que o teu grupo 
acha? 
João – Nós achamos que é um rectângulo com 31m de comprimento e 1[m] 
de largura. 
P – Como é que fizeram? 
João – Achámos as áreas das figuras. 
P – Muito bem. Então, pegando na estratégia do grupo do João, vamos achar 
então o espaço de cada figura… ou a área, tal como o João lhe chamou. E 
para achar a área como é que fazemos?  
Carla – Contamos os quadradinhos! 
P – É uma estratégia… mas será que não há outra maneira mais fácil? 
João – Multiplicamos o comprimento pela largura. 
P – Certo, João. Então vamos lá calcular…mas alguns já vocês sabem, ou 
não? 
André – Nós sabemos a área daqueles que calculámos… o quadrado tem 
256 m2… o rectângulo de 18 por 14 tem 252 m2 e o de 31 por 1 tem 31 m2 (à 
medida que o André dizia, a professora registava no acetato). 
P – E a área dos outros? Os grupos que disseram as outras figuras? Inês? 
Inês – O nosso deu…220 m2, o de 22 por 10… era fácil de multiplicar, era só 
acrescentar um zero e o outro [o de 30mx2m] também era fácil…deu 60 m2. 
 

Após o registo das áreas de cada figura representada, Beatriz passou para a 
questão seguinte:  
 

P – E qual é a vedação que tem mais espaço [superfície] para o cão brincar? 
Alunos – (em coro) É o quadrado. 
P – Calma… Deixa-me escolher um grupo que ainda não tenho intervido … 
(olhou para os vários grupos) Daniel? 
Daniel – É o quadrado, stôra. Pois é o que tem maior área. 
P – Agora vamos para a última questão… que pode ser mais discutível. Qual 
das vedações será melhor para o Pluto correr? 
André – É o quadrado. 
João – Para nós é o [rectângulo] mais comprido. 
P – Então, não há consenso! Porque razão é o quadrado, André? 
André – Porque é a que tem mais espaço… ele pode correr na diagonal, na 
vertical e na horizontal. 
P – E tu, João. Porquê o rectângulo de 31m por 1 m? 

   16 m 

      16 m   18 m 

   14 m 

  10 m 

    22 m 

   2 m 
     30 m 

       31 m 

 1 m 

   20 m 

    12 m 
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João – Porque ele tem um comprimento maior para correr… são 31 metros 
enquanto no quadrado só tem 16m. 
P – E os outros o que é que pensam? 
 

Os restantes grupos concordaram com o João ou com o André. 
 

Paula – Ó João, esqueces-te que tens mais comprimento, mas tens o 
problema da falta de espaço para o cão dar a volta para trás. 
João – Isso não interessa! O importante é que tenho 31 metros e vocês só 
têm 16 [m]. O meu cão tem mais espaço para correr. 
Paula – O teu cão não tem mais espaço… tem é mais comprimento para 
correr em velocidade.  
 

[…] No final da actividade, a professora salientou que ambos os alunos 
poderiam ter razão desde que fundamentassem a sua escolha.    

P – Após esta discussão tão agradável… vamos tirar as nossas conclusões 
acerca da actividade. 
João – Aumentando o comprimento diminui a área.  
P – Explica lá isso melhor aos teus colegas. 
João – Então… por exemplo no rectângulo de 18 [m] por 14 [m] a área é 252 
[m2], no [rectângulo] de 24 [m] por 12 [m] é 192 [m2] … o comprimento vai 
aumentando e a área vai diminuindo. 
P – Muito bem. Vamos lá construir uma tabela com esses dados.  
 

[…] A tabela foi construída pela professora mas os dados foram ditos pelos 
alunos. No quadro ficou: 
 

Comprimento 
(m) 

Largura 
(m) 

Perímetro 
(m) 

Área 
(m2) 

16 16 64 256 
18 14 64 252 
20 12 64 240 
22 10 64 220 
24 8 64 192 
… … … … 
31 1 64 31 

 
P – Então aquilo [a conjectura] que o João disse está correcta ou não? Vejam 
a tabela… a medida de comprimento vai aumentando (registou no quadro no 
final da coluna correspondente ao comprimento: aumenta) e a medida de 
área vai… 
Alunos – (em coro) Diminuindo (a professora registou diminui no final da 
coluna correspondente à área).  
P – O que quer dizer que o João tem razão! Alguém consegue arranjar um 
contra-exemplo? (ninguém se pronunciou) Sendo assim, continuamos. E mais 
conclusões? 
Cláudia – As figuras têm o mesmo perímetro mas tem áreas diferentes. 
P – E mais. Que diferença há entre perímetro e área? 
Daniel – O perímetro é sempre o mesmo, a área… é sempre diferente.  
P – Muito bem. Vamos então apontar as conclusões que os vossos colegas 
disseram (à medida que escreveu no quadro, Beatriz leu em voz alta):  
 

Conclusões da actividade: 
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Os conceitos de perímetro e área são diferentes. O perímetro é uma linha 
poligonal que delimita uma superfície plana e a área é superfície/espaço de 
uma figura plana.  
Figuras com o mesmo perímetro podem ter áreas diferentes. 
À medida que se aumenta o comprimento do rectângulo, diminui a área desse 
rectângulo. 
 

(Registo de aula A2, 26 de Fevereiro) 
 
Após a discussão do problema e da “actividade de investigação”, Beatriz 

propôs a realização de uma ficha de trabalho (anexo 2). Em vez de proceder à 

sua leitura, pediu a três alunos (número de personagens que aparecia na banda 

desenhada) para fazerem a leitura. Após essa leitura, a professora questionou os 

alunos acerca do conteúdo da banda desenhada. Segue-se o episódio: 
 

P – Então o que é que podemos “tirar” desta banda desenhada? 
Tereza – Fala sobre a importância de saber calcular áreas. 
P – E para que serve? 
Cláudia – Para coisas do dia-a-dia… como diz a menina e o menino 
(personagens da banda desenhada) serve para saber o número de latas de 
tinta para pintar uma parede, para saber o número de azulejos de um chão, 
… 
P – Estão a ver a importância da matemática. Até o pintor e o pedreiro têm 
que saber matemática (riso). 
 

Posto isto, a professora leu o restante conteúdo da ficha e esclareceu dúvidas 
acerca da mesma e disse: 
 

P – A ficha é para ser resolvida individualmente e discutida a pares. No final, 
discutimos os resultados obtidos em grande grupo. Certo! 
 

[…] Passado cerca de dez minutos, já todos os alunos tinham resolvido a 
ficha e discutido a pares. A professora leu o enunciado das questões, uma a 
uma e os alunos foram respondendo. No decurso desta partilha, a professora 
disse, várias vezes: “Rápido, Pedro.”; “Então, Tereza, despacha-te”. Quando 
a correcção acabou, a professora fez o seguinte registo no quadro o conceito 
pretendido: “Figuras equivalentes são figuras que têm a mesma área.” Estava 
em “cima da hora” do final da aula. E Beatriz disse: 
 

P – Vamos então escrever o sumário… Quem é a fazer o sumário? (o Pedro 
colocou o dedo no ar) És tu, Pedro? Então, diz lá! 
Pedro – Correcção do problema de fim-de-semana 15… Correcção da 
actividade de investigação… (o aluno consulta a ficha) e ficha de trabalho 
sobre figuras equivalentes. 
P – Muito bem, Pedro! Pode ser isso. (A professora dirigiu-se ao quadro e 
registou aquilo que o Pedro disse, lendo em voz alta para que os alunos 
acompanhassem)   

(Registo de aula A2, 26 de Fevereiro) 
 
Na reflexão pós-aula (A2), questionei Beatriz sobre o modo como tinha sido 

feito a discussão das tarefas. A professora salientou que: 
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Normalmente, demoro muito tempo na discussão das tarefas. Quanto tempo 
demorei com o problema de fim-de-semana e com a actividade de 
investigação? [respondi-lhe cerca de cinquenta minutos] Estás a ver. Para 
mim, é muito importante que eles confrontem as suas estratégias e resultados 
com os colegas… que apresentem as suas opiniões, critiquem, … Quanto à 
ficha sobre as figuras equivalentes a discussão foi um bocado à pressa, 
estava a acabar a aula… de qualquer maneira para a próxima aula vou voltar 
a falar nisto [figuras equivalentes]. 
 

(Reflexão pós-aula A2, 26 de Fevereiro) 
 

Relembrei também Beatriz que na aula anterior tinha sido ela a fazer o 

sumário no início da aula. E questionei-a acerca do porquê de ter mudado de 

estratégia na escrita do sumário. Beatriz salientou que é uma prática comum nas 

aulas dela:  
 

Sabes… eu utilizo esta estratégia para escrever os sumários … com todas as 
turmas. Para mim, é uma maneira de os alunos relembrarem aquilo que 
estiveram a fazer. É claro que o sumário que os alunos constroem tem quer 
ser no final da aula (riso) … Já o escrito por mim, é no início para que eles 
tenham noção daquilo que vão dar… são estratégias diferentes mas que eu 
acho que são interessantes.  
 

(Reflexão pós-aula A2, 26 de Fevereiro) 
 

Deste modo, Beatriz encara o momento da escrita do sumário por parte dos 

alunos como uma oportunidade de tomarem consciência do que aprenderam e de 

sistematizarem as ideias principais da aula. 

 

 

Na terceira aula observada, Beatriz propôs uma tarefa lúdico-didáctica 

intitulada “Brincando e aprendendo com o tangram” (anexo 4) cujo objectivo era 

distinguir figuras equivalentes de figuras geometricamente iguais. A aula começou 

com a escrita do sumário pela professora. De seguida, um aluno (escolhido pela 

professora) fez um resumo da aula anterior, conforme documenta o episódio a 

seguir escrito: 
 

Após entrar, Beatriz dirigiu-se ao quadro e começou a escrever o sumário. 
Entretanto, enquanto os alunos passavam o sumário, Beatriz pediu uma aluna 
(Ana) que fizesse uma breve revisão da última aula. Ana recorreu ao sumário 
e leu-o. Beatriz chamou-lhe a atenção, mas acabou por aceitar essa “revisão”, 
mas não deixou de questioná-la: 
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P – Falaste aí em figuras equivalentes. O que são figuras equivalentes? 
Ana – São aquelas que têm a mesma área. 
P – Muito bem, estás desculpada (riso). E se eu desenhar estas figuras 
(desenhou no quadro dois rectângulos que aparentavam ter as mesmas 
medidas de comprimento e largura). São equivalentes? 
 
  
 
 
 
Ana – (hesitante) Sim.  
P – Então são figuras equivalentes! E será que são geometricamente iguais? 
Ana – (ainda mais hesitante) …Não. 
P – E os outros, o que é que acham? Concordam ou discordam com a Ana? 
Aluno 1 – Eu concordo.  
Aluno 2 – Eu também. 
Aluno 3 – Eu não concordo. 
 

A professora ouviu as várias opiniões, sem se manifestar. No final de quase 
todos os alunos terem explicitado as suas opiniões, Beatriz disse: 
 

P – Já vos disse mais que uma vez, que não quero que digam somente que 
concordam ou discordam… é preciso dizer o porquê, justificar, argumentar... 
Então, diz lá, João, porque razão discordas da Ana? 
João – Porque os rectângulos têm a mesma dimensão e a mesma 
forma…logo são geometricamente iguais. 
P – Muito bem. Já vi que há aqui algumas discordâncias. Não vou esclarecê-
los. Tenho aqui uma actividade que vai dar a resposta a esta questão.  
 

(Registo de aula A3, 1 de Março) 
 

Após cerca de dez minutos do início da aula, a professora organizou, mais 

uma vez, a turma em pequenos grupos (os mesmos da 1ª aula observada) e 

propôs a tarefa da aula em suporte de papel, lendo e esclarecendo aquilo que era 

pedido. Esta tarefa foi auxiliada com o manuseamento de material manipulável, 

mais especificamente, com o tangram. Segue-se o episódio: 
 

A professora organizou os alunos em grupos (conforme constituição dos 
grupos de trabalho no âmbito da actividade: “A vedação do cão Pluto”), 
distribuiu a tarefa “Brincando e aprendendo com o tangram” e deu um 
tangram a cada aluno. Após isto, Beatriz pediu a um aluno (Pedro) que lesse 
um pequeno texto onde constava informações sobre este material, 
nomeadamente: uma nota histórica sobre o aparecimento do tangram, o seu 
significado, a sua constituição, o objectivo e as regras de jogo. O resto da 
ficha foi lida e esclarecida pela professora: “Estão a perceber o que se 
pede?”; “Têm que reproduzir também o quadrado!”; “Tentem desenhar o 
melhor que conseguirem!”; “Têm que utilizar todas as peças!” 
 

(Registo de aula A3, 1 de Março) 
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Durante o desenvolvimento da ficha de trabalho houve discussão e 

cooperação na generalidade dos grupos. Os alunos mostraram-se empenhados 

na resolução da tarefa e bastante motivados com a utilização do tangram. 
 

[Intervenções audíveis de alunos (dentro do seu grupo de trabalho) e que 
foram registadas] 
 

Não, não, temos que colocar esta peça aqui!  
Calma, não podemos mexer todos [nas peças do tangram] ao mesmo tempo! 
Quantas figuras são para fazer [na última questão]?  
Este jogo é porreiro! Será que dá para fazer muitas figuras? (Outro aluno do 
mesmo grupo responde) Sim. Eu tenho um [tangram] em casa e tem uma 
folha que tem muitas figuras. 
 

(Registo de aula A3, 1 de Março) 
 

A professora circulou pela sala a fim de auxiliar os vários grupos. A 

professora não respondeu directamente às questões que os alunos lhe 

colocaram, preferindo colocar-lhes questões que tinham como objectivo orientar o 

pensamento dos alunos ou pedir a um outro colega para tentar responder à 

questão colocada. Segue-se um episódio ilustrativo das questões formuladas pela 

professora: 
 
Num grupo de trabalho havia mais barulho do que o habitual (regra geral, os 
alunos trabalham quase silenciosamente). Parecia não haver consenso entre 
os alunos: 
 

Tereza – Já estou confusa! Mas o que é que são figuras geometricamente 
iguais? 
André – São aquelas que têm a mesma forma… 
Tereza – Não é nada. São as que têm a mesma área. 
André – Essas são as equivalentes… Pergunta à professora. 
 

A professora foi chamada à discussão. 
 

Tereza – Ó stôra. Qual é a diferença entre figuras geometricamente iguais e 
figuras equivalentes? 
André – Eu já lhe disse… ela não acredita… 
P – Então o que é que lhe disseste? 
André – Disse-lhe que as figuras equivalentes têm a mesma área e …as 
[geometricamente] iguais têm a mesma forma. Não é, stôra? 
P – Com o tangram… estiveram a construir figuras quê? 
André – Figuras equivalentes… 
P – E tu, Tereza, concordas com o que ele disse? (Tereza abanou a cabeça 
afirmativamente) E o que é que elas têm de semelhante?  
Tereza  - Ah! …  
P – Repara na área destas figuras (apontou para as figuras A, B e C da 
questão 2.1, cujas medidas de área são iguais). O que é que têm em comum? 
Tereza – Têm a mesma área. 
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P – Então, são figuras… 
Tereza – Equivalentes.  
P – E quanto à forma? 
Tereza – São todas diferentes. 
P – Isso mesmo. E essas figuras que têm a mesma [medida de] área mas têm 
diferentes formas são geometricamente iguais? 
Tereza – Não.  
P – Porquê? O que é que é necessário para ser uma figura geometricamente 
igual? (a aluna hesitou e não respondeu). Queres dar uma ajuda, André. 
André – Para [as figuras] serem geometricamente iguais é necessário que 
tenham a mesma área e a mesma forma. 
P – Percebeste, Tereza? 
Tereza – Sim, stôra. 
P – Então, diz-me lá. Se duas figuras tiverem a mesma [medida de] área… e 
forma diferente, ela são equivalentes? 
Tereza – Sim.  
P – E serão geometricamente iguais?  
Tereza – Não… (a professora olhou para ela à espera da justificação) pois 
não tem a mesma forma.  
P – Muito bem... No entanto, lembrem-me quando estivermos a corrigir essa 
questão … a 2.2, seres tu [Tereza] a explicar isso à turma. E já agora vejam a 
questão seguinte pois é uma boa ajuda para ver a diferença entre figuras 
equivalentes e figuras geometricamente iguais. 
 

(Registo de aula A3, 1 de Março) 
 

O desenvolvimento da tarefa demorou aproximadamente trinta minutos da 

aula. Após esse tempo (todos os grupos já tinham resolvido toda a tarefa) iniciou-

se a discussão, em grande grupo (turma), das respostas dadas às questões da 

ficha. A professora foi interrogando cada grupo sobre as respostas dadas e 

dúvidas que foram surgindo. 
 
[Intervenções audíveis da professora e que foram registadas] 
 

Concordam com o resultado obtido por este grupo? (o grupo disse que não) 
Porquê? 
Todos os grupos chegaram a esta conclusão? 
Então, digam lá qual foi a figura [equivalente e não geometricamente igual] 
que fizeram? (a professora representou-a no quadro) Concordam com a 
figura que este grupo fez? 
Esta questão vai ser respondida pela Tereza. Então diz lá, Tereza? Não te 
esqueças de justificar! 
Tens a certeza que tem 12 triângulos [de área, considerando como unidade 
de área um triângulo]? Como é que lá chegaram? Contaste os triângulos 
(riso)? 
 

(Registo de aula A3, 1 de Março) 
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No final da aula, Beatriz passou o TPC (problema de fim-de-semana 16) e 

contrariamente às duas primeiras aulas observadas (em que teve dificuldades em 

cumprir o que tinha planeado), a professora conseguiu cumprir o planeado para a 

aula. Inclusive ainda tomou uma ”decisão imprevista” pois como ela salientou 

“ainda temos tempo para falar numa maneira diferente [não convencional] de 

fazer multiplicações”. Segue-se o episódio: 
 

A professora olhou para o relógio e verificou que ainda faltavam alguns 
minutos para acabar a aula (dez minutos). Olhou para o investigador, piscou-
lhe o olho e, com um sorriso, colocou a seguinte questão:    

P – Quem tem dificuldades ou não sabe a tabuada? (Vários alunos 
responderam afirmativamente, outros colocaram o dedo no ar) Então, eu vou 
ensinar-vos uma técnica que ali o nosso “observador” (apontou para o 
investigador) me ensinou… É uma técnica engraçada de fazer multiplicações.   

Os alunos ficaram curiosos com aquilo que a professora ia explicar. O silêncio 
era absoluto. A professora começou a escrever no quadro e vai explicando. 
 

P – Imaginem que vão multiplicar 22 por 31… Traçamos duas rectas assim 
(sublinhou o primeiro algarismo) [que correspondem ao algarismo das 
dezenas do primeiro factor] …outras duas rectas assim (sublinhou o segundo 
algarismo) [que correspondem ao algarismo das unidades do primeiro factor] 
…paralelamente. De seguida, traçamos três rectas perpendiculares às 
anteriores (sublinhou o primeiro algarismo do segundo factor) [que 
correspondem ao algarismo das dezenas do segundo factor] … e uma [recta] 
assim (sublinhou o segundo algarismo) [que corresponde ao algarismo das 
unidades do segundo factor]. 
 

No quadro ficou: 
 

2 2  x  3 1 = ____ 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
P – Agora é só fazer assim….. contam-se os pontos de intersecção entre as 
rectas. E ficamos com…o resultado de…  
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2 2  x  3 1 = 6 8 2 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Alunos – (em côro) 682. 
 

Os alunos mostraram-se muito interessados pela “técnica”. E insistem para 
que a professora faça outro exemplo… A professora olhou para o relógio e 
disse que já estava na hora de sair. Um aluno insistiu no pedido de outro 
exemplo. 
 

Aluno 1 – Vá lá stôra… só mais um…nós ficamos mais um bocado… 
 

A professora decidiu dar mais um exemplo (32 x 42). Quando acabou já 
passavam cinco minutos da hora. Os alunos mostraram-se empenhados em 
compreender aquela “técnica” e mesmo já depois de a professora ter lhes 
dado ordem para sair, alguns (cerca de seis ou sete) tentaram abordá-la 
sobre o assunto. E a professora acabou, depois de tanta insistência, por 
dizer: 
 

P – Se estão tão interessados… na próxima aula de Matemática… ou até no 
Estudo Acompanhado…Volto a explicar, Ok. 
Alunos – Obrigado, stôra.  
 

Os alunos saíram sorridentes, trocando algumas palavras como: 
“espectáculo”, “muito fixe”, …  
 

(Registo de aula A3, 1 de Março) 
 

Na reflexão pós-aula24 (A3), questionei Beatriz acerca deste episódio. A 

professora assumiu que desde o momento que teve conhecimento desta “técnica” 

através do investigador que estava desejosa de a ensinar aos alunos. 
 

Eu lembro-me quando tu [investigador] … na brincadeira, na sala dos 
professores nos falaste desta “técnica”… Lembro-me que juntaste todos os 
colegas de matemática…e não só, havia lá outros colegas …até de 
Português à tua volta … Eu desde então, pensei que seria de todo 

                                                 
24 Contrariamente às outras reflexões pós-aula, esta reflexão não se efectuou no intervalo logo 
após a aula. A razão deve-se ao facto de a aula se ter prolongado mais do que aquilo que estava 
previsto, tendo ocupado quase a totalidade do intervalo – a professora tinha aulas logo de seguida 
com outra turma.   

2 

8 

6 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

[Ordem das unidades] 

[Ordem das dezenas] 

[Ordem das centenas] 
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interessante ensiná-la aos alunos… Estava à espera de chegar à 
multiplicação… mas aproveitei o momento e não consegui resistir… 
 

(Reflexão pós-aula A3, 2 de Março) 
 

Ainda questionei a Beatriz sobre os trabalhos de casa, em particular sobre a 

sua importância. Beatriz realçou que, regra geral, propõe sempre trabalhos de 

casa. A importância atribuída pela Beatriz ao trabalho de casa deve-se, segundo 

afirmou, ao facto de: 
 

desenvolver nos alunos hábitos de estudo, permitir a realização de tarefas 
demasiado demoradas para serem realizadas na aula… é o caso dos 
problema de fim-de-semana que eu mando às quintas e corrigimos às 
segundas… permitem ainda aperceber-me se os alunos compreenderam os 
diferentes assuntos abordados e para os consolidar. 
 

 (Reflexão pós-aula A3, 2 de Março) 
 

No entanto, fez questão de salientar que passa sempre poucos trabalhos de 

casa pois: 
 

os miúdos já passam muito tempo na escola… não há necessidade de passar 
muito tempo a fazer os trabalhos de casa. Para mim, um trabalho da casa … 
se não for pesquisa… deve demorar, no máximo, 15 minutos durante a 
semana e trinta minutos ao fim de semana.  
 

(Reflexão pós-aula A3, 2 de Março) 
 

Quanto à escolha deste tipo de problemas para trabalhos de casa, Beatriz 

menciona que escolhe aqueles que tenham a ver com: os conteúdos que se estão 

a abordar (o que não era o caso), relacionados com o dia-a-dia e o interesse dos 

alunos. Segundo Beatriz, este tipo de problemas: 
 

obriga-os a pensar e não apenas fazer cálculos com os vários algoritmos… às 
vezes, um desenho… uma simples tabela é a melhor forma de resolver o 
problema… A minha dificuldade, às vezes, está na gestão do tempo na 
discussão do problema…pois, por vezes, demoramos cerca de trinta minutos 
ou mais na discussão das várias estratégias de resolução… o que me “rouba” 
um tempo significativo da aula de segunda-feira…mas que eu não prescindo. 
 

(Reflexão pós-aula A3, 2 de Março) 
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Todas as aulas observadas decorreram num ambiente agradável, tranquilo 

marcado pelo respeito mútuo, confiança e espírito de inter-ajuda entre professora 

e alunos e entre alunos. Os trabalhos proporcionados pela professora decorriam 

sem interrupções, nem perturbações de carácter disciplinar, num ambiente em 

que todos os intervenientes manifestavam à-vontade e uma relação de alguma 

informalidade. A interacção dominante foi entre a professora e os alunos, quase 

sempre sob a forma de diálogo. Mas, houve momentos em que os alunos 

dialogaram e discutiram algumas ideias, inclusive contrárias (relembremos a 

discussão da “actividade de investigação” onde havia duas opiniões antagónicas 

entre os vários grupos) em que a professora se limitou a moderar a discussão e, 

no final, com a ajuda dos alunos sistematizou as ideias subjacentes à tarefa. É 

visível um apelo ao trabalho, marcado pela postura dinâmica que Beatriz impõe 

nas aulas. Beatriz procurou atender a todos os alunos, esclarecendo as suas 

dúvidas e orientando-os na resolução das tarefas, através de indicações, mas 

principalmente através do questionamento. Deste modo, tentou, frequentemente, 

envolver todos os alunos na dinâmica da aula, conduzindo os alunos a 

participarem, avaliarem respostas dos colegas e a argumentarem as suas 

opiniões (foram várias as vezes em que perguntou: “Concordam?”; “Discordam?”; 

“Porquê”). Assim, muitas das respostas a questões resultaram da partilha e do 

consenso que se gerou na turma.  

Os alunos mostraram-se sossegados, empenhados e participativos na 

realização e discussão das tarefas e mostraram um grande respeito e amizade 

pela professora (exemplo disso foi algumas brincadeiras controladas durante as 

aulas: “Vejam lá se não fazem para aí figuras que nem eu consigo achar a área”; 

“Vamos lá ver se eu não acho aqui (caderno de uma aluna) alguma carta do 

namorado!”; …). Os alunos resolveram as tarefas, na maior parte das vezes, 

trocaram impressões com os colegas do lado e quando as opiniões eram 

divergentes ou tinham dificuldade em prosseguir colocavam o dedo no ar, para 

chamar a professora.  

Das aulas observadas de Beatriz, podemos assistir à realização de tarefas 

de natureza diferente – resolução de problemas, actividades de exploração 

(jogos), resolução de exercícios –, que tinham objectivos diversos, no que diz 
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respeito à actividade matemática que proporcionam aos alunos: explorar, estimar, 

criticar, conjecturar, argumentar, relacionar, … foram alguns dos aspectos com os 

quais os alunos foram confrontados nestas aulas. As tarefas propostas foram, 

globalmente, desenvolvidas em três etapas: (1) introdução (oralmente e com 

suporte de papel – todas elas tinham um cabeçalho onde constava a identificação 

da escola, ano de escolaridade, aluno ou grupo de alunos, natureza da tarefa e 

título da tarefa); (2) desenvolvimento (os alunos realizaram autonomamente as 

questões subjacentes às tarefas e a professora ia questionando-os e orientando-

os) e (3) conclusão/discussão (os alunos apresentaram as estratégias e os 

resultados obtidos, sendo confrontados com as dos outros colegas e a professora 

moderava a discussão, não deixando de os questionar). Também foi notório, na 

realização das tarefas, a utilização de diferentes modos de trabalho, 

nomeadamente: individual, pares, pequenos grupos e grande grupo – turma. No 

entanto, a predominância foi o trabalho desenvolvido em pequenos grupos de três 

alunos. Nas aulas observadas também foi evidente a utilização de diversos 

recursos materiais, nomeadamente: fichas de trabalho, régua, quadro e giz 

(todas as aulas), calculadoras, papel quadriculado e colectânea de problemas 

(aula A1), tangram (aula A3), retroprojector e acetato (aula A2). 

 
 

 

Síntese 
 

Beatriz tem trinta e cinco anos de idade e dez anos de serviço docente. O 

percurso profissional de Beatriz é diversificado e inclui muitas experiências 

profissionais e enriquecedoras, das quais destacou a leccionação no Primeiro 

Ciclo e no Ensino Especial. Actualmente é professora do grupo 230 (Professores 

2º CEB – grupo de Matemática e Ciências da Natureza) do Quadro de Zona 

Pedagógica de Entre Douro e Vouga.  

Beatriz conhece os documentos que enquadram a reorganização curricular, 

considerando-os muito positivos em alguns aspectos, dos quais destacou: (i) a 

autonomia dada na adequação do currículo nacional ao contexto de cada escola – 

através do PCE - e de cada turma – através do PCT; (ii) a criação de três áreas 
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curriculares não disciplinares – Área de Projecto, Estudo Acompanhado e 

Formação Cívica, apelando ao trabalho colaborativo entre as várias áreas 

disciplinares; (iii) as aulas de noventa minutos; (iv) e ainda por fim, a a 

particularidade do currículo estar orientado para o desenvolvimento de 

competências. Nesta perspectiva, defende que o currículo é mais do que um 

conjunto de aprendizagens que a escola proporciona aos alunos, incluindo aqui 

todas as áreas curriculares e deve ser passível de adaptação às características 

de uma determinada comunidade educativa.  

Para Beatriz o currículo define-se em função dos alunos, tendo sempre 

presente que o importante é aquilo que eles aprendem e não aquilo que o 

professor lhes dá (normalmente, associado aos conteúdos programáticos 

leccionados). Para si, o currículo prescrito é importante, usando-o como uma 

orientação para as suas práticas. Tem em relação a ele, uma opinião favorável, 

em especial, sobre o documento “Currículo Nacional do Ensino Básico – 

Competências Essenciais”, salientando alguns aspectos: (i) o desenvolvimento da 

competência matemática, (ii) as experiências educativas a privilegiar nas aulas de 

Matemática; (iii) a utilização de uma diversidade de recursos materiais, em 

especial, calculadoras e computadores; (iv) e o ambiente de sala de aula. 

Enquanto professora de Matemática, Beatriz vê o seu papel como 

organizadora, orientadora e potenciadora das condições para a aprendizagem 

matemática dos alunos: organizar e fornecer tarefas, orientar os alunos na sua 

resolução, no sentido de serem estes, autonomamente, a descobrirem e a 

construírem os conceitos matemáticos. 

Relativamente às principais influências nas suas práticas referiu como 

primeira fonte a experiência; depois o currículo prescrito e, também o currículo 

programado – aquele que é planificado no seio do seu departamento e que 

procura desenvolver com os alunos.  

Durante a observação das aulas, Beatriz seguiu, globalmente, a sua 

planificação25 (anexo 5), mas de forma flexível de modo a atender à situação da 

                                                 
25 A professora facultou, por sua iniciativa, as planificações das aulas observadas ao investigador. 
No entanto, só aparece em anexo uma dessas planificações (referente a primeira aula observada) 
dado que esta é ilustrativa do modo como a professora prepara as suas aulas. 
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turma. Factores como a predisposição e interesse pelo trabalho, a reacção e as 

dificuldades que os alunos manifestam face às tarefas matemáticas 

proporcionadas, influenciam o rumo da aula em aspectos como a sua estrutura e 

organização, o ambiente, o desenvolvimento da actividade matemática e o 

discurso que lhe está associado.   

Relativamente às tarefas matemáticas, foi visível a preocupação desta 

professora em proporcionar um conjunto diverso de tarefas. Deste modo, Beatriz 

propôs tarefas em que os alunos “construíam” os conhecimentos, a sua aplicação, 

a relação com a realidade do dia-a-dia, a resolução de problemas (aula A1 e os 

problemas de fim-de-semana), valorizando, nos diferentes casos, regra geral, o 

raciocínio matemático e, em particular, capacidades transversais como o espírito 

crítico e a argumentação.  

No que diz respeito ao ambiente de sala de aula, Beatriz apostou num clima 

onde os alunos se sentissem bem e à vontade. A professora criou um ambiente 

de sala de aula informal onde se desenvolvessem aspectos cognitivos mas 

também aspectos afectivos, nomeadamente as atitudes de respeito-mútuo, 

responsabilidade e autonomia. Promoveu a interacção entre alunos, procurando 

dar oportunidades a todos.  

Relativamente ao papel da professora e dos alunos, Beatriz adoptou o papel 

de questionadora, moderadora, incentivadora e provocadora de raciocínio. 

Quanto aos alunos, assumiram um papel activo no decurso da aula, não se 

limitando a ouvir, repetir e memorizar aquilo que a professora diz. Estes 

pressupostos defendidos por Beatriz foram visíveis na observação das aulas a 

que assistimos, uma vez que orienta (questionando), motiva e incentiva bastante 

a participação activa dos alunos no desenvolvimento da aula.  

Quanto à produção matemática dos alunos, foram vários os produtos 

desenvolvidos. Esses produtos foram alvo de partilha e discussão, inicialmente 

em pequeno grupo e posteriormente em grande grupo – turma. Foram 

confrontadas as conclusões obtidas e, principalmente, as estratégias utilizadas 

pelos alunos. Pareceu-nos evidente, a valorização dada por Beatriz às estratégias 

seguidas em detrimento dos resultados obtidos. Nas suas palavras: “Tudo 

bem…é importante o resultado. Mas eu quero é saber como é que lá chegaram… 
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como é que pensaram…o raciocínio que fizeram.” (Registo de aula A2, 26 de 

Fevereiro). 

Relativamente à exploração e utilização de recursos materiais, Beatriz fez 

uso de um leque diversificado de recursos materiais. Esses recursos foram 

utilizados com o propósito de permitirem uma melhor compreensão conceptual e 

uma exploração/experimentação por parte dos alunos, isto é, funcionaram como 

suporte das tarefas escolares e com o intuito de facilitar a aprendizagem. 
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4.2 – CARLA 
 

Neste subcapítulo começa-se por apresentar os resultados sobre a visão da 

professora Carla acerca do currículo prescrito de Matemática, sobre as suas 

práticas de ensino e sobre as principais influências nas suas práticas. Depois 

relatam-se os resultados relativos às suas práticas de ensino em contexto de sala 

de aula – o currículo em acção. Recorde-se que na recolha de dados se usou a 

entrevista, a observação de aulas, reflexões pós-aula e análise documental.  

Tal como foi dito anteriormente, com o propósito de caracterizar 

profissionalmente as professoras e as suas perspectivas relativas ao actual 

currículo prescrito e a influência do mesmo nas suas práticas, foi realizada uma 

entrevista a cada uma das participantes do estudo. A entrevista com a professora 

Carla decorreu na manhã de 15 de Novembro numa das salas da Escola em que 

a mesma lecciona. No início da entrevista salientaram-se os objectivos da mesma 

no quadro da finalidade da investigação.  

A entrevista durou cerca de setenta minutos. Decorreu num ambiente calmo 

e de forma fluente. Carla aparentou estar sempre descontraída, não parecendo 

nada perturbada com a minha presença nem intimidada com o gravador ou com 

as questões que eram colocadas. De um modo geral, respondeu sem grandes 

pausas e hesitações às questões formuladas. Denotou muito à vontade a 

responder, inclusive às questões por ela apelidadas de “muito difíceis”.  

 

 
4.2.1 – Percurso profissional 

 

Carla tem trinta e dois anos de idade e oito anos de serviço docente. Esta 

professora frequentou o curso de Professores do 2º Ciclo do Ensino Básico na 

variante de Matemática e Ciências da Natureza na Escola Superior de Educação 

de Bragança. Quando questionada quanto aos momentos mais marcantes ao 

longo do seu percurso académico, Carla apenas salientou um momento ainda 

como aluna do secundário e que talvez tenha marcado a sua forma de encarar o 

ensino. 
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… Eu fiz o meu ensino [Básico e Secundário] em duas escolas… Eu vou falar 
desta [escola secundária,] porque foi a que mais me marcou. Foi quando 
estava a fazer os 10º, 11º e 12º anos. O meu professor de Biologia era o sr. 
Professor, na altura, era o único professor que tinha o seu gabinete… E acho 
que foi a imponência dele e a forma como ele lidava connosco, como se 
fossemos adultos, a maneira como ele nos obrigava a encarar a Biologia que 
me deu esta “garra”. 
 

(Entrevista, 15 de Novembro) 
 

Desde muito pequena pensou ser professora, tendo sido provavelmente 

influenciada pela sua mãe.  
 

Aqui [razão da escolha desta profissão] tenho que falar da minha família, da 
minha rica mãe. A minha mãe é auxiliar de educação numa escola primária, e 
já lá vão 30 anos atrás… quase a minha vida (suspira) … E, então, desde 
pequenita que eu me lembro de estar na escola… e aquele ambiente que 
rodeia o espaço escolar: os miúdos, os professores, os trabalhos que eles 
desenvolviam com os miúdos, … acho que foi isso que me deu a motivação 
para esta profissão. 
 

(Entrevista, 15 de Novembro) 
 

Apesar de Carla ser professora por vocação, quando questionada sobre a 

sua realização pessoal, mencionou que tem como aspectos mais desmotivantes 

as suas dificuldades em lidar com alunos com necessidades educativas especiais 

e a posição do actual Ministério da Educação. 
 

Os alunos com necessidades educativas especiais… às vezes, fico frustrada 
pois tenho um aluno dentro da sala de aula e, às vezes, não sei o que fazer 
com ele. Já cheguei a ter na sala um aluno que não sabia ler nem escrever e 
eu não sabia como havia de lidar com ele, senti-me um pouco “atada”. 
Actualmente, sinto-me irritada com o modo como a ministra [da educação] 
nos trata. Põe-nos num canto das decisões, e não nos dá “cavaco” … e ainda 
por cima culpa-nos de tudo o que está mal na escola. 
 

(Entrevista, 15 de Novembro) 
 

No entanto, como aspectos mais aliciantes da profissão, Carla realçou: 
 

Uma coisa que me deixa feliz é ver a evolução dos alunos. Eu devia só falar 
na parte cognitiva, no entanto, não sou capaz, não consigo, separar uma da 
outra [referindo-se à parte afectiva]. Mas até ver… o desenvolvimento 
pessoal, a forma de pensar… eu consigo ajudá-los a modificar isso… E sem 
sombra de dúvida, as modificações de concepções [alternativas] que eles 
trazem e que não são as mais correctas.  
 

(Entrevista, 15 de Novembro) 
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No seu percurso como professora, Carla referiu que exerceu o cargo de 

directora de turma e, no presente ano lectivo, está pela primeira vez a assumir o 

cargo de subcoordenadora dos directores de turma. Quanto a este último cargo, 

salientou que ainda não tinha “uma posição formada, uma vez que ainda era 

prematuro”. Quanto ao cargo de directora de turma, referiu: 
 

Eu gosto do contacto que tenho com os encarregados de educação porque … 
dão-me uma visão mais real da situação dos alunos. Ao longo do tempo, 
verifiquei, muitas vezes, que os alunos estão desmotivados por causa daquilo 
que têm em casa. Alguns alunos têm que se levantar às seis da manhã para 
ir ajudar os pais, para ir apanhar pasto para dar aos animais… não estão tão 
motivados como alunos que se levantam às sete e meia só para ir para as 
aulas às oito e meia.  
 

(Entrevista, 15 de Novembro) 
 

Carla mencionou que não tem preferência pelo ano de escolaridade a 

leccionar, contudo salientou que gosta de dar continuidade ao seu trabalho. 
 

A minha base é o 5º e 6º anos. Não tenho assim grande preferência, no 
entanto quando vou para uma escola, gosto de ter o 5º ano desde que possa 
no ano seguinte dar-lhe uma sequência. Isto para garantir o 
acompanhamento da turma. 
 

(Entrevista, 15 de Novembro) 
 
 
Em relação às disciplinas, a preferência desta professora pelas Ciências da 

Natureza é fortemente visível. Algo que, segundo a mesma, se deve à sua ligação 

ao escutismo. 
  

Eu fui escuteira-mirim durante cerca de 15 anos. Acho que comecei lá para os 
meus cinco ou seis anos. Acho que por isso e como o escutismo está mais 
virada para a vertente do ambiente e eu participei, na altura, em acções 
relacionadas com o ambiente, acho que isso deu-me uma “inclinação” mais 
para as Ciências. 

 

(Entrevista, 15 de Novembro) 
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4.2.2 – A visão da professora acerca do Currículo Prescrito de 
Matemática 

 

O actual Currículo Prescrito de Matemática surgiu na sequência da 

Reorganização Curricular do Ensino Básico, implementada no ano lectivo de 

2001/2002. Tendo em consideração documentos que enquadram tal 

reorganização curricular, em particular o Decreto-Lei 6/2001 e o documento 

“Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais” (Ministério da 

Educação, 2001), Carla salientou que estes trouxeram alguns aspectos positivos: 

a introdução de tempos lectivos de noventa minutos, a dimensão local do 

currículo, a criação de três áreas curriculares não disciplinares, a orientação do 

currículo para o desenvolvimento de competências, valorizando uma lógica de 

ciclo de ensino.  
 

Primeiro aspecto positivo: as aulas de noventa minutos. Acho que são boas, 
não há aquela quebra. Eu ainda dei aulas de cinquenta mais cinquenta e isso 
fazia com que houvesse ali uma quebra. As aulas de noventa minutos 
parecem mais interessantes para a dinâmica de uma aula de matemática… 
Também a autonomia que é dada, actualmente, aos professores. A 
elaboração do PCT [Projecto Curricular de Turma] e eu como directora de 
turma tenho isso sempre em mente. É lógico que também temos em atenção 
o Projecto Educativo elaborado pela Escola. Isto dá-nos um espaço maior de 
manobra… Temos as novas áreas curriculares não disciplinares – a Área de 
Projecto, a Formação Cívica e o Estudo Acompanhado. O Estudo 
Acompanhado! … Eu acho que é interessante para os miúdos, principalmente 
no 5º ano, onde há a mudança de ciclo e … outras grandes mudanças: eles 
estão habituados a apenas um professor e agora deparam-se com uma 
escola nova e muitos professores. […] A Formação Cívica! É muito 
importante… porque preparamo-los para serem uns bons cidadãos, para a 
cidadania, a chamada educação para a cidadania. […] O Área de Projecto… 
é uma área curricular aliciante apesar de ter dito que gosto menos desta do 
que das outras no início. Mas, por vezes, acho que não tenho tanta apetência 
para ela. Também, às vezes, as escolas fecham um pouco a abrangência que 
eu acho que devia haver, pois dão-nos um tema e nós não podemos fugir a 
esse tema. E isso faz com que haja repetições de vários subtemas de ano 
para ano e de turma para turma... Ahm! Ainda temos a forma como temos o 
currículo por competências, faz com que eu tenha em atenção aquilo que os 
alunos têm que atingir no final do ciclo, não por ano de escolaridade o que faz 
com que haja uma valorização do ciclo em relação ao ano.  
 

(Entrevista, 15 de Novembro) 
 

Confrontando o preconizado, para o Ensino Básico, no documento “Currículo 

Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais” (Ministério da Educação, 
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2001) com o estabelecido no Programa de Matemática (Ministério da Educação, 

1991), Carla mencionou que:  
 

[…] eles [currículo nacional e programa] têm ali uns pontos em comum. O 
currículo [nacional] tem como finalidade, como objectivo aquilo que está 
planeado para o final do ciclo. O programa ajuda-nos a atingir essas 
finalidades. Acho que é um pouco isso! No entanto, penso que o programa é 
um pouco extenso, precisava de limar ali umas arestas, … Quem escreveu o 
actual currículo [nacional] teve em conta os problemas detectados nos 
currículos anteriores … mas eu acho que esta “moda” das competências, dá-
me a sensação que é muito melhor do que os objectivos constantes no 
programa… o currículo [nacional] é mais aberto e o programa é mais fechado. 
 

(Entrevista, 15 de Novembro) 
 

Carla referiu que concorda com a globalidade dos aspectos que estão 

preconizados no actual currículo, não obstante a dificuldades em operacionalizar 

e concretizar alguns deles, em particular, as experiências de aprendizagem a 

privilegiar. 
 

…Em relação ao currículo por competências acho que é aceite, no entanto, 
fico assim a pensar nas actividades [experiências de aprendizagem] que se 
falam no currículo: as resoluções de problemas, os jogos …embora nós 
temos que pensar que aquilo é uma sugestão não quer dizer que tenha quer 
ser uma obrigatoriedade a cumprir. 
 

(Entrevista, 15 de Novembro) 
 

Carla considerou que, de acordo com a visão acerca  do processo de ensino 

aprendizagem subjacente ao currículo nacional de Matemática do ensino básico 

(conforme documento “Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências 

Essenciais”), é fundamental desenvolver não só conhecimentos mas também 

atitudes e capacidades. Para esta professora, há uma mudança de um modelo 

educacional tradicional baseado no desenvolvimento de competências básicas de 

cálculo para um desenvolvimento de competências de ordem superior (espírito 

crítico, capacidade de argumentação, resolução de problemas do quotidiano, 

raciocínio lógico, …). 
 

No actual currículo salienta-se o desenvolvimento do espírito crítico, 
raciocínio lógico, a resolução de problemas porque às vezes é melhor colocar 
uma questão mais abrangente para eles tentarem encontrar várias soluções e 
verem qual é que está mais correcta… e se houver alguma dúvida dizer, 
explicar os porquês, porque razão foram por aquele caminho… é uma visão 
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que permite não só o desenvolvimento de conhecimentos mas também de 
capacidades e atitudes… Também acho que aqui há um tempo atrás o 
importante era saber a tabuada, saber contar, saber fazer contas de trás para 
a frente, e agora com a visão inerente ao currículo isso é importante e é 
necessário mas dá-me a sensação que … o criticar, o argumentar, … porque 
é que fez isto e não aquilo, como o fez, porque foi por aquele caminho, a 
resolução de problemas reais do dia-a-dia, … acho que é esta visão que deve 
ser o ensino da matemática no actual currículo. E é com esta que eu mais me 
identifico.  

 

(Entrevista, 15 de Novembro) 
 

 

4.2.3 – A visão acerca das suas práticas de ensino 
 

Carla considerou que uma aula bem conseguida é aquela em que os alunos 

estão motivados para a aprendizagem, há um bom ambiente, diálogo professora-

aluno(s) e, na qual a maioria dos alunos atinge o objectivo previamente 

estabelecido. 
  
Pode ser absurdo, mas uma aula em que os alunos não me perguntem as 
horas (riso) … eu fico muito satisfeita. Pois há aquela ideia de que a 
matemática é difícil é só para alguns e os miúdos vêm para a aula já 
assustados e se eles não olharem para o relógio para ir embora, eu fico um 
pouco satisfeita mesmo que eles não tenham atingido aquilo que eu queria. 
Eu também gosto, na minha aula, de não estar falar para as paredes, ou seja, 
que eu fale e haja um diálogo… não simplesmente responder às minhas 
perguntas, haja um diálogo…E também não posso esquecer que tenho em 
mente um objectivo que estabeleci e se chegar ao fim dos noventa minutos, a 
maior parte dos alunos tenham-no atingido, eu fico satisfeita.  
 

(Entrevista, 15 de Novembro) 
 

Esta professora disse que o raciocínio lógico e a argumentação são os 

aspectos que mais valoriza na aprendizagem da Matemática. Relativamente aos 

aspectos que menos valoriza, destacou aqueles que estão relacionados com as 

técnicas de cálculo de lápis-e-papel. 
 

Eu tento incutir nos meus alunos o raciocínio lógico, que eles consigam pôr 
aquelas cabecinhas a pensar… arranjar uma forma de solucionar a situação. 
Gosto que me digam o porquê do caminho que seguiram; Por que razão 
foram por ali; Como é que chegaram lá … Se eles sabem fazer “contas de 
mais ou menos”, actualmente não é assim tão importante, eles têm as 
calculadoras, os telemóveis, … por isso acho que o raciocínio lógico, a 
argumentação, são as áreas fortes.  
 

(Entrevista, 15 de Novembro) 
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Quanto às experiências de aprendizagem a privilegiar na sala de aula, Carla 

disse que a sua preferência recai na resolução de problemas, nas actividades de 

investigação, nos jogos e na resolução de exercícios.  
 

[As experiências de aprendizagem que privilegio são] a resolução de 
problemas, algumas actividades de investigação – nem sempre pois 
normalmente aproveito as aulas de Estudo Acompanhado para as fazer…) –, 
os jogos e as realizações de exercícios….A resolução de problemas, acho 
que é importante e acho que os miúdos adquirem com mais facilidade se 
forem eles a construir o próprio saber … eles vão procurar … eu por vezes 
ligo um pouco, se calhar é tolice minha, mas a resolução de problemas está 
ligada com a actividade de investigação talvez na actividade de investigação 
se pretenda algo mais abrangente… depende da visão de cada um. No fundo, 
privilegio a resolução de problemas porque no meu ver, através dela, os 
alunos constroem o próprio saber…errar e perceber que errou e arranjar a 
nova solução… Os jogos, são sem sombra de dúvida, uma forma “castiça” de 
os alunos aprenderem porque eles vão brincando, vão jogando e não se 
apercebem que estão a trabalhar alguma competência ou determinados 
temas… A resolução de exercícios é um pouco mais directo. Eu, às vezes, 
sigo aqueles que vêm nos manuais e com eles, os alunos conseguem ver, 
visualizar e consolidar alguns conhecimentos…  
 

(Entrevista, 15 de Novembro) 
 
Quanto à frequência com que envolve os alunos neste tipo de tarefas 

(resolução de problemas, actividades de investigação, jogos e resolução de 

exercícios) afirmou que: 
 

Em relação à frequência com que as utilizo, não tenho muito…como é que 
hei-de dizer…eu nunca pensei nisso. É quando me lembro e quando vejo que 
tenho uma actividade que acho que é pertinente, utilizo. Não é taxativo, 
depende dos conteúdos, dos alunos, … 
 

(Entrevista, 15 de Novembro) 
 

Quando questionada sobre o formato normalmente usado na realização e 

exploração da resolução de problemas, das actividades de investigação, dos 

jogos e da resolução de exercícios, Carla afirmou que:  
 

Normalmente sou eu que as apresento em fichas de trabalho mas, por vezes, 
são os alunos que apresentam algumas dúvidas que eu aproveito para 
resolvermos… Quanto à exploração e tendo em conta que estamos a falar de 
crianças do 5º e 6º anos e não de alunos do 10º, 11º ou 12º [anos], eles 
precisam, sem sombra de dúvida, da nossa orientação. Mas dou-lhes sempre 
espaço de manobra, dou-lhes primeiro tempo para eles pensarem sozinhos e 
depois fazemos a ponte daquilo que eu acho correcto para a situação não 
esquecendo as ideias que os alunos adquiriram e a forma como resolveram 
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[… no final,] discutimos os vários resultados obtidos e os vários métodos de 
resolução em grande grupo.  
 

(Entrevista, 15 de Novembro) 
 

Relativamente ao modo de trabalho que privilegia na sala de aula, Carla 

referiu que o modo de trabalho está relacionado com o tipo de tarefa a 

desenvolver. No entanto, realçou que utiliza mais usualmente o trabalho a pares 

ou em grupo. 
 

Eu acho que uma actividade de investigação ou uma resolução de problemas 
se forem trabalhadas individualmente, acho que é um bocado desmotivante, o 
que não quer dizer que ela não possa ser realizada. Mas acho que … por 
vezes até faço resolução de problemas com a turma toda, onde discutimos 
todos oralmente e chegamos a uma conclusão. Mas o normal… é eu fazer um 
bocadinho de cada: há trabalho de pares, há trabalho de grupo, há trabalhos 
individuais, … No caso da realização de exercícios é mais trabalho individual 
ou de pares. Nas outras tarefas como são mais abrangentes é mais trabalho 
de grupo ou de turma… No entanto, gosto mais do trabalho de pares ou de 
grupos onde sou eu que os faço. Pois agrupo os alunos com maiores 
facilidades [menores dificuldades] com aqueles com menores facilidades 
[maiores dificuldades] … formo pares ou grupos heterogéneos pois deste 
modo os alunos com mais facilidade podem ajudar aqueles com menos 
facilidade… acho que deste modo o trabalho é mais gratificante quer para 
mim quer para os alunos.  
 

(Entrevista, 15 de Novembro) 
 

Quanto à forma como organiza, habitualmente, a sala de aula, Carla 

mencionou que não tem qualquer tipo de preferência, utilizando a disposição das 

mesas e das cadeiras como as encontra.  
 

Normalmente, utilizo a disposição da sala de aula como está. Nesta escola, 
as salas de aula estão organizadas em U com algumas mesas no centro 
devido à impossibilidade de sentá-los todos nas mesas em forma de U... 
Quanto aos alunos, eles estão sentados por ordem alfabética e por vezes 
tenho que mudar alguns de lugar dependendo da distracção, das suas 
dificuldades, …Mas tal como disse atrás, se tiver que fazer uma actividade 
em pares ou em grupo tenho que alterar a sala e os lugares dos alunos.  
 

(Entrevista, 15 de Novembro) 
 

Relativamente aos recursos para a aula, Carla considerou que “os [recursos] 

materiais são utilizados para facilitar a aprendizagem dos alunos, pois a utilização 

destes materiais faz com que o conhecimento construído seja mais forte e 

duradouro do que aquele que é apenas teórico […] (Entrevista, 15 de Novembro). 
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Quanto aos recursos que costuma utilizar nas suas aulas e com que frequência, 

Carla disse que: 
 

[Utilizo] o quadro, o giz, … tenho em conta o manual escolar, os jogos 
existentes na escola, os jogos que os miúdos têm e trazem, fichas de trabalho 
que eu faço ou tiro de outros manuais ou livros que tenham situações mais 
divertidas, o retroprojector, … O mais usado é o quadro, segundo o manual, 
terceiro as fichas de trabalho quer com actividades de investigação, resolução 
de problemas, passatempos, enigmas, … em quarto os jogos, depois o 
retroprojector que fica um pouco esquecido uma vez que utilizo muitas vezes 
o quadro, a calculadora às vezes, … 
 

(Entrevista, 15 de Novembro) 
 
 

Relativamente à comunicação nas suas aulas, Carla foi peremptória e 

afirmou que:  
 

Há sempre conversa entre a professora e o aluno. O aluno tem liberdade para 
se expressar de forma correcta, de forma a explicar como pensa, a expor as 
suas dúvidas e até que os seus colegas o ouçam, … portanto que sejam eles 
a dar primeiro uma resposta em vez de ser só eu. 
 

(Entrevista, 15 de Novembro) 
 

No que diz respeito à gestão do tempo de aula, Carla afirmou que tal 

depende, essencialmente, do decurso da aula. 
 

Eu não sou muito rígida. Normalmente, os alunos entram, há um tempo 
específico, cerca de três ou quatro minutos, para eles se sentarem 
calmamente e tirarem o material que necessitam para aula. Depois eu tenho 
as coisas mais ou menos planeadas mas se surgir algo [não previsto] que 
faça com que o meu plano de aula seja menos importante que a sugestão 
que surgiu… ele passa para segundo plano.  
 

(Entrevista, 15 de Novembro) 
 

 

4.2.4 – As principais influências nas suas práticas de ensino 
 

Carla afirmou que as suas práticas curriculares são influenciadas por 

aspectos diversos (as decisões do departamento, o Projecto Curricular de Turma, 
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o recente Plano da Acção para a Matemática26, experiências anteriores, …). Na 

preparação e implementação das suas práticas de ensino, Carla disse que toma 

como ponto de partida as decisões de Departamento e o Plano da Acção para a 

Matemática. Ao sistematizar as principais influências na preparação e 

implementação das suas práticas de ensino, Carla destacou alguns aspectos que 

influenciam as suas práticas, ordenando-os por ordem decrescente de influência, 

da seguinte forma: 
 

[…] tenho que colocar em primeiro as decisões de Departamento e também 
do Plano da [Acção para a] Matemática; em segundo o PCT [Projecto 
Curricular de Turma] pois trata-se da adaptação do currículo [nacional] à 
realidade dos alunos com que trabalho; [em terceiro,] os manuais escolares; 
[em quarto,] o documento das competências e o programa da Matemática – 
embora aqui diga que raramente trabalhe directamente com eles, uma vez 
que a nossa planificação de Departamento já é uma ponte entre os dois; [em 
quinto,] as experiências anteriores que me dão um bocadinho mais… a forma 
de actuar diante determinada situação; [em sexto,] as conversas com os 
colegas; [em sétimo,] os livros didácticos e… por último, [em oitavo,] os livros 
científicos, porque só recorro a eles em último caso. E não são fáceis de 
encontrar – “não estão à mão de semear”(riso).  
 

(Entrevista, 15 de Novembro) 
 

Na opinião da Carla, a escolha das decisões de departamento como o 

aspecto que mais influencia as suas práticas deve-se à possibilidade destas 

“visarem a realidade do nosso meio, escola, alunos, …” (Entrevista, 15 de 

Novembro). Quanto à escolha dos livros científicos como o aspecto que menos 

influencia as suas práticas referiu que: 
 

[…] Os livros científicos, tal como disse, eles não existem facilmente assim 
nas bancas, e eu … gosto mais do diálogo, realmente, quando preciso de 
alguma coisa gosto, primeiro, de falar com um colega e se não conseguir só 
depois recorro a livros e, em último caso, a livros científicos. 
 

(Entrevista, 15 de Novembro) 
 

 

                                                 
26 Nesta escola está a ser implementado o Plano de Acção para a Matemática, que contempla 
medidas como: a presença de dois professores (titular e assessor) numa das aulas semanais dos 
anos considerados mais problemáticos, designadamente 5º e 7º anos – mudança de ciclo; 
reuniões mensais do grupo de professores de matemática; construção de um laboratório de 
Matemática; presença obrigatória de um professor de Matemática nas aulas de Estudo 
Acompanhado, … 
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4.2.5 – A prática lectiva – um currículo em acção 
 

Nesta secção apresentam-se os resultados sobre as práticas de ensino de 

Carla. A recolha de dados para caracterizar as práticas foi feita através da 

observação de aulas e das respectivas reflexões pós-aula. Os relatos/episódios 

aqui apresentados foram posteriormente seleccionados pelo investigador, 

parecendo-lhe que seriam aqueles que melhor caracterizariam as práticas 

curriculares da professora Carla.   

Assim, começamos por apresentar o contexto lectivo em que Carla trabalha. 

Posteriormente, apresentam-se resultados para caracterizar as práticas de ensino 

desta professora, no âmbito de aspectos como: a organização da aula, as tarefas 

propostas e os modos de trabalho, as actividades do professor e do aluno (papel 

do professor e do aluno), a produção matemática dos alunos, o ambiente e a 

exploração e utilização de recursos materiais. 

 

4.2.5.1 – O contexto lectivo 
 

A escolha para a realização das observações incidiu na única turma em que 

Carla leccionava Matemática, a turma do 5º J. Relembremos que a observação 

recaiu sobre um total de três aulas, decorridas entre os meses de Fevereiro e 

Março do ano de 2007, isto é, cerca de três meses após a entrevista. 

 

A sala de aula. As aulas decorreram sempre na mesma sala (sala 10). É 

uma sala com dimensões razoáveis (64 m2 de área)27 e com o mobiliário habitual 

nesta escola: mesas para dois alunos e cadeiras dispostas em U, dois quadros 

pretos, um placard de afixação de trabalhos na parede oposta ao quadro e uma 

secretária para a professora. No canto inferior esquerdo (local onde o investigador 

se sentou) havia um armário onde estava algum material de desgaste e algum 

material específico de matemática próprio para utilizar no quadro (régua, 

compasso e transferidor). A sala tinha três janelas enormes que abrangiam quase 

a totalidade de uma das paredes, o que garantia uma luminosidade muito boa 

sem ser incomodativa (como acontecia na sala onde Beatriz dava aulas).  
                                                 
27 Na segunda aula observada (A2), os alunos mediram as dimensões da sala de aula e 
calcularam a sua área. A sala tem a forma de um quadrado com 8 metros de lado. 
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O Horário lectivo e a turma. A turma onde decorreram as observações 

pertencia ao turno da tarde (entre as 13 horas e 30 minutos e as 18 horas e 25 

minutos), uma vez que a professora só leccionava nesse período. As aulas de 

Matemática distribuíam-se por dois blocos de noventa minutos, mais 

precisamente, das 15 horas e 10 minutos às 16 horas e 40 minutos, às segundas 

e quartas-feiras. Carla mostrou-se um pouco insatisfeita com este horário, pois, 

na sua opinião, seria mais benéfico ter aulas com dois ou três dias de interregno. 

Como ela salientou (em conversa informal): “este horário não dá muito jeito… os 

alunos estão muito tempo sem ter aulas de Matemática…repara que de quarta[-

feira] à próxima segunda[-feira] são…muitos dias sem terem Matemática”. 

Concomitantemente com a leccionação da disciplina de Matemática, Carla 

leccionava Ciências da Natureza, Estudo Acompanhado, Área de Projecto e, 

ainda, Formação Cívica. Assim, esta professora leccionava 13 tempos semanais 

à turma em questão.  

A turma era constituída por dezoito alunos, dos quais dez eram rapazes e 

oito raparigas. Este número de alunos (menor do que o habitual) deve-se à 

inclusão na turma de um aluno com necessidades educativas especiais (paralisia 

cerebral) que não frequentava as aulas de Matemática. Em termos de 

aproveitamento, Carla realçou que a turma era “satisfatória”. E para ilustrar, 

salientou que no primeiro período, apenas foi proposto plano de recuperação para 

um aluno. No entanto, ressaltou que a turma era “muito heterogénea” em termos 

de aprendizagem, havendo alunos com bom aproveitamento e outros com 

dificuldades de aprendizagem28.  

 

4.2.5.2 – As aulas de Matemática 
 

O conjunto de aulas observadas foi globalmente muito semelhante do ponto 

de vista da estrutura e organização. Na primeira destas aulas (A1), a professora 

iniciou o estudo de um novo tema – Áreas e Multiplicação – recorrendo a uma 

ficha de trabalho. Na segunda aula (A2), a professora deu uma ficha de trabalho 

com o propósito de fazer a distinção entre os conceitos de área e perímetro. A 

                                                 
28 Na turma havia três alunos com uma retenção no 5º ano e um considerável número de alunos 
(7) com uma retenção no Primeiro Ciclo. 
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última aula observada (A3), foi preenchida com a realização de uma “ficha de 

avaliação de conhecimentos”. 

Em todas as aulas observadas, existiu uma tarefa central a partir da qual a 

aula se desenvolveu. Assim, a Carla estruturou as aulas em quatro fases 

distintas: (1) rotina inicial (organizativa), (2) introdução da tarefa, (3) 

desenvolvimento da tarefa e (4) conclusão da tarefa. A rotina inicial ou 

organizativa – dado que esta tinha um papel sobretudo organizativo – foi sempre 

cumprida de acordo com a seguinte sequência: marcação de faltas; escrita do 

sumário, verificação e correcção do trabalho para casa (TPC). Esta rotina 

demorava pouco tempo da aula (cerca de 10 minutos). No âmbito da segunda 

fase, era apresentada a tarefa central em suporte de papel, aos alunos, sem 

qualquer leitura ou esclarecimento sobre o enunciado (demorava menos de dois 

minutos). No contexto da terceira fase (desenvolvimento da tarefa), os alunos 

realizavam a tarefa proposta a pares ou em grupo de três ou quatro elementos. E, 

por fim, na quarta fase (conclusão da tarefa), era feita a discussão das várias 

estratégias e resultados alcançados, com respectiva síntese elaborada 

colectivamente (em grande grupo – turma). Estas duas últimas fases 

(desenvolvimento e discussão da tarefa) ocupavam uma grande parte do tempo 

de aula, aproximadamente, uma hora (dos 90 minutos de aula). No seguinte 

quadro sistematiza-se a estrutura subjacente às aulas observadas. 
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Quadro 2 – A estrutura das aulas observadas da professora Carla 
 

 1ª Aula 2ª Aula 3ª Aula 

Data 14 de Fevereiro 28 de Fevereiro 14 de Março 

Dia da semana 4ª Feira 4ª Feira 4ª feira 
 

Horário 
Das 15h 10min 

às 16h 40min 

Das 13h 30min 

às 15h 

Das 15h10min às 

16h 40min 

Tópico/Tema Áreas e multiplicação 

 
Rotina organizativa (1) 
 
 
 
 
 
 

Introdução (2) 
 
 
 

Desenvolvimento (3) 
 
 
 
 

 

 

Discussão (4) 
 

 

(1) escrita do 

sumário; 

correcção e 

verificação da 

realização do 

trabalho de casa  

 

(2) Apresentação 

da tarefa  

 

 

(3) Resolução da 

tarefa em grupo. 

 

 

(4) Discussão da 

tarefa. 

 

(1) escrita do 

sumário; 

correcção e 

verificação da 

realização do 

trabalho de casa   

  

(2) Apresentação 

da tarefa  

 

 

(3) Resolução da 

tarefa a pares. 

 

 

(4) Discussão e 

síntese colectiva 

da tarefa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Apresentação 

da tarefa  

 

 

(3) Resolução da 

tarefa 

individualmente. 

 

 
 
Na primeira aula observada (A1) – aula dedicada à “resolução de 

problemas do dia-a-dia” – Carla iniciou a aula fazendo a “chamada”. De seguida, 

pediu a uma aluna para escrever o sumário que ela própria elaborou e ditou. Logo 

depois, a professora verificou, individualmente, se tinham feito o trabalho de casa 

(construção e colagem de uma figura numa folha A4, utilizando, para isso, as sete 
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peças de um tangram de papel que cada aluno tinha construído numa aula de 

Estudo Acompanhado), chamando a atenção a quem não o tinha feito e 

registando os seus nomes no seu “caderno de apontamentos”. Segue-se o 

episódio que ilustra a “rotina organizativa”: 
 

Carla entrou na sala e sentou-se na sua cadeira. Os alunos iam entrando e 
cumprimentavam a professora com: “Boa tarde, stôra”. A professora esperou 
cerca de dois a três minutos (o tempo de todos os alunos estarem sentados), 
e começou a chamada: 
 

P – Ana? 
Ana – Presente. 
 

[…] Há medida que a professora chamava, os alunos respondiam com 
“presente”, “estou”, “eu”… Passado três minutos, a chamada estava feita e 
todos os alunos tinham o caderno aberto. A professora chamou uma aluna 
para escrever o sumário no quadro.  
 

P – Hoje, é o número doze … é a Helena. (a aluna olhou para a professora e 
não se levantou) O que é que estás à espera, rapariga? Vem ao quadro. Não 
me digas que a esta hora ainda estás a dormir! 
 

A aluna escreveu o sumário que a professora ditou. No quadro ficou 
registado.    

    Lições nos 67 e 68                        Sumário                   14 /02/2007 
 

    Verificação do TPC. 
    Trabalho de grupo relacionado com a resolução de problemas do dia-a-dia. 
 

Enquanto a aluna escrevia o sumário no quadro, Carla circulava pela sala a 
fim de verificar a realização do TPC, fazendo o registo no seu “caderno de 
apontamentos” e chamando a atenção àqueles que não o tinham feito. 
 

P – Então, Joana. Outra vez! … Já sabem que o TPC também conta para a 
avaliação… eu tenho tudo aqui apontado no meu caderno de apontamentos… 
E o TPC era só colar as peças do tangram… demorava, no máximo, aí uns 
cinco minutos.  
 

(Registo de aula A1, 14 de Fevereiro) 
 

De seguida, a professora organizou os alunos em pequenos grupos de três 

ou quatro alunos – “os grupos de Matemática”, constituídos e designados pela 

professora no início do ano – e distribuiu a cada grupo uma folha com a 

explicitação da tarefa a ser realizada (anexo 6). A primeira página da folha 

continha um cabeçalho com alguns dados relativos à escola e ao aluno, uma 

citação de Rolo e Monteiro (2004) sobre a utilidade da Matemática no dia-a-dia (à 

qual não foi feita qualquer referência, quer pela professora quer pelos alunos) e, 

ainda, um esquema representativo da planta da casa de uma família. Trata-se de 
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uma tarefa de carácter de exercício, uma vez que só era exigido a medição (com 

a régua) do comprimento e largura dos quartos representados; cálculo da medida 

de área dos quartos e comparação entre números. Uma vez recebida a folha com 

a tarefa, os alunos envolveram-se, de imediato, na sua resolução. Durante cerca 

de trinta minutos, os vários elementos de cada grupo empenharam-se em dar 

resposta às solicitações da tarefa. A professora circulava pela sala de forma a 

esclarecer dúvidas e a orientar o trabalho dos alunos, questionando-os sobre os 

resultados obtidos e os processos de resolução: 
  
[Intervenções audíveis da professora e que foram registadas] 
 
Olhem bem para a planta? 
Estás a medir correctamente o comprimento do quarto? 
Porque razão o Martim fica nesse quarto? 
Será que fizeram tudo correctamente? 
Olha que não! Acho que isso não está correcto! Vejam bem! 
 

(Registo de aula A1, 14 de Fevereiro) 
 

No final da aula, foi feita a discussão dos resultados obtidos. Nesta última 

etapa, a professora foi anotando os resultados dos vários grupos no quadro (este 

passou a ser o alvo da atenção de todos os alunos e da professora) e foi discutida 

a razão explicativa para a divergência de resultados – “erro nas medições”. No 

entanto, o tempo de aula terminou e a sistematização do trabalho realizado ficou 

para a aula seguinte (aula não observada pelo investigador). Segue-se o episódio 

que ilustra a discussão em grande grupo (turma): 
 

A professora foi questionando cada grupo acerca dos resultados obtidos e do 
processo de resolução.  
P – Então, Diogo. No quarto 1 ficou … 
Diogo – Manuela. 
P – No quarto 2, … 
Diogo – Martim. 
P – E no quarto 3… 
Diogo – Os pais. 
P – E como é que pensaram? … Como é que fizeram? 
Diogo – Calculámos a área de cada quarto. 
P – Está bem. Então vou escrever aqui [no quadro]: “cálculo da área dos 
quartos”. 
[…] 
P – E vocês, Verónica? 
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Verónica – No quarto 1 fica a Manuela…no quarto 2 o Martim ou os pais e no 
quarto 3 a mesma coisa (à medida que a aluna dizia a professora registava 
no quadro os resultados obtidos por esse grupo). 
P – Ok. Então e como é que pensaram? 
Verónica – Fizemos como o grupo da Andreia… (a professora olhou para a 
aluna à espera da explicação) vimos que a largura dos quartos era a mesma, 
então bastava olhar para o comprimento dos quartos.  
P – Então, não calcularam a área dos quartos? 
Verónica – No princípio, começámos a calcular… mas depois vimos que não 
era preciso…  
P – Está bem. Agora é a vez do grupo da Cátia. 
[…] 
Após os quatro grupos terem dito os seus resultados e os seus processos de 
resolução, no quadro ficou registado: 
 
 

 Grupo I 
José Diogo 

 

Grupo II 
Andreia 

Grupo III 
Verónica 

Grupo IV 
Cátia 

[processo 
de 

resolução] 
 
 
Quarto 1  
 
Quarto 2  
 
 

Quarto 3 

Cálculo da 
área dos 
quartos 

 
 

Manuela 
 

Martim 
 
 

Pais 
 

Medição dos 
quartos 

(comprimentos 
diferentes) 

 
Manuela 

 
Martim 

 
 

Pais 
 

Medição dos 
quartos 

(comprimentos 
diferentes) 

 
Manuela 

 
Martim ou pais 

? 
 

Pais ou Martim 
? 

Cálculo da área 
dos quartos 

 
 
 

Manuela 
 

Martim ou pais 
? 

 

Pais ou Martim 
? 

 
P – Olhem bem para o quadro. Porque razão os grupos 3 e 4 não 
conseguiram escolher os quartos para o Martim e para os pais? (Vários 
alunos começaram a falar ao mesmo tempo) Então! Que confusão é esta! 
Fala um de cada vez e só com o dedo no ar. Diz lá, Verónica. 
Verónica – Porque nos deu o mesmo resultado. 
P – Que resultado? 
Verónica – Os dois quartos têm a mesma área. 
P – Então quer dizer que os quartos 2 e 3 têm a mesma [medida de] área? 
Verónica – Sim. 
P – Está bem, já vamos ver isso. E vocês Cátia? 
Cátia – Porque a área dos quartos 2 e 3 é a mesma. 
P – Ou seja, o mesmo do grupo da Verónica. Será que vocês fizeram 
correctamente as medições? 
 

Os alunos ficaram em silêncio. E a professora insistiu.   

P – Imaginem que vocês tinham esta sala … e tinham que fazer a 
comparação [em termos de dimensões] desta sala com outra… como é que 
vocês faziam? 
Verónica – Media e depois comparava. 
P – Então, vá. Anda tu exemplificar…mas precisas de ajuda. Quem quer 
ajudar a Verónica? 
Vários alunos – Eu, eu, eu, … 
P – Vais tu (apontou para a Maria). E para medir precisam de quê? 
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As alunas olharam surpreendidas uma para a outra, esboçando um sorriso. 
 

P – Se calhar precisam de uma balança! (a professora sorriu e todos os 
alunos se riram, inclusive a Verónica e a Maria) Então, o que é que precisam? 
Verónica – Duma fita métrica…  
P – Ah! Estava a ver que não. (Abriu a pasta e tirou uma fita métrica) Aqui 
têm a fita métrica. 
 

As alunas pegaram na fita métrica e começaram a medir a sala. Primeiro 
mediram o comprimento e depois a largura. Enquanto isso, a professora 
questionou os restantes alunos:  
 

P – Enquanto eles vão medindo, o que é que acham que aconteceu para dar 
resultados diferentes? 
Aluno 1 – Mediram mal. 
Aluno 2 – Não utilizaram a régua como deve ser. 
Aluno 3 – Mediram a partir da janela e não da parede. 
 

A professora esperou por mais ideias, mas elas não surgiram. 
 

P – Já vamos ver. 
 

As alunas estavam a medir a largura e a professora interrompeu: 
 

P – Onde é que estão a colocar o início da fita…da janela ou da parede? 
 

As alunas olharam uma para a outra. E a Verónica respondeu: 
 

Verónica – Da parede… 
P – E na ficha de trabalho, mediram da janela ou da parede? 
Verónica – Já sei qual foi o nosso erro… (a professora aguardou pela 
justificação, olhando para a aluna) Nós começámos a medir da janela e não 
da parede. 
P – Pois é… se calhar fizeram um buraco na parede! (riso) Podem-se sentar. 
Todos perceberam qual foi o erro destes dois grupos. 
Alunos – (Em coro) Sim, stôra. 
 

A professora dirigiu-se ao quadro e fez um esboço da planta do quarto 3. 
 

P – Estão a ver. Eles deviam ter medido a partir daqui (da parede) e não 
daqui (da janela, colocando uma cruz na medida de comprimento da janela à 
outra parede).  

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 
P – Perceberam? 
Alunos – Sim. 
P – (Olhou para o relógio) Como está na hora [de acabar a aula]. Deixamos a 
conclusão [sistematização] para a outra aula. Está bem! Arrumem e podem 
sair. 
 

(Registo de aula A1, 14 de Fevereiro) 

XQuarto 3 
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Na reflexão pós-aula (A1), Carla falou-me que conseguiu cumprir o que tinha 

planeado para aquela aula. Contudo, quando a questionei se não seria benéfico 

ter feito a sistematização do trabalho desenvolvido nesta mesma aula, a 

professora argumentou que: 
 

Como pudeste ver, acabei por não ter tempo para a sistematização e tive que 
adiar para a outra aula… mas realçou que talvez tivesse sido melhor ter 
escrito as conclusões já nesta aula!... Embora tenha consciência que eles 
conseguiram captar aquilo que eu pretendia… pelo menos o essencial”  
 

(Reflexão pós-aula A1, 14 de Fevereiro) 
 

Em relação à ficha de trabalho, Carla disse: 
 

Tirei a figura [representação de uma planta de um casa] de um manual … não 
sei o nome… depois fiz as minhas alterações, pois a actividade não estava lá 
assim… o cabeçalho, a figura e as imagens [do Martim e da Manuela] foram 
“corta e cola” pois eu e o computador, como te disse [na entrevista], não nos 
damos muito bem… mas tive que o utilizar para escrever a citação e o 
enunciado, o que já foi um progresso (riso). 
 

(Reflexão pós-aula A1, 14 de Fevereiro) 
 

Relativamente aos trabalhos para casa (TPC), Carla mencionou: 
 

Pois, hoje não levaram [TPC], já não tive tempo… Geralmente, o TPC é 
constituído apenas por um exercício de aplicação da matéria dada na aula 
anterior… e o seu principal objectivo é fazer uma breve revisão dos assuntos 
abordados na aula anterior  
 

(Reflexão pós-aula A1, 14 de Fevereiro) 
 
 
A segunda aula observada – aula de revisão sobre perímetros e iniciação 

ao estudo de áreas por decomposição – começou com a rotina habitual: 

marcação de faltas; escrita do sumário por um aluno; verificação e correcção do 

TPC. Segue-se o episódio: 
 

A professora entrou na sala, sentou-se e aguardou que todos os alunos se 
sentassem e abrissem os cadernos. Passado cerca de quatro minutos após a 
entrada na sala, a professora fez a chamada e, logo depois, chamou um 
aluno ao quadro para escrever o sumário dito por ela. Enquanto esse aluno 
escrevia o sumário, Carla perguntou aos alunos, um a um, se tinham feito os 
trabalhos de casa – cálculo do perímetro e da área de um quadrado cuja 
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medida de comprimento do lado era 7 metros. De seguida fez-se a correcção 
do TPC.  
 

P – Vamos lá rapidamente corrigir o TPC. Cláudia, lê lá o “problema” (termo 
usado pela professora para designar a situação que constituía o TPC). 
 

A aluna leu o “problema”: “Calcula [a medida d]o perímetro e a área de um 
quadrado cujo lado mede 7 centímetros”.   

P – Então como é que fizeste? 
Cláudia – Para a área …Multipliquei… lado por lado… O perímetro, somei os 
lados todos [do quadrado].  
P – Perceberam o que a Claúdia fez? Têm dúvidas?  
 

Os alunos ficaram em silêncio. 
 

P – Ó Cláudia vem aqui ao quadro, resolver o “problema”. 
 

A aluna foi ao quadro e escreveu: 
 

 

 

 

 
 

P – Claúdia, o que é isto (apontando e circundando os cm2)? 
Cláudia – Enganei-me (apagou rapidamente a medida de área, deixando 
apenas a medida de comprimento - cm).  
P – Vocês! Têm algumas dúvidas? (alunos em silêncio) Então escreve a 
resposta, Cláudia. 
 

A Cláudia escreveu no quadro: 
 

R: O perímetro é 28 cm e a área é 49 cm2.     
 

(Registo de aula A2, 28 de Fevereiro) 
                  

Dez minutos após o início da aula, Carla disse que tinha de fazer um 

“parêntesis” à aula. Tratava-se do registo (por parte da professora) da música 

escolhida por cada aluno para um trabalho de Área de Projecto (este assunto 

demorou cerca de cinco minutos). 

Logo de seguida, a professora organizou os alunos a pares (alunos que 

estavam na mesma mesa) e distribuiu a ficha de trabalho (anexo 7). É uma ficha 

composta por duas questões: a primeira, em torno do conceito de perímetro; e a 

segunda, introduzia o estudo às áreas por decomposição. A ficha de trabalho foi 

desenvolvida em três etapas distintas: introdução, desenvolvimento e discussão. 

Na primeira etapa, a de menor dimensão (durou apenas dois minutos), a 

7 cm 

7 cm

    7 cm                  7 cm 
x  7 cm                  7 cm 
  49 cm2                        7 cm 
                         + 7 cm 
                          28 cm2 
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professora distribuiu a cada par uma folha com a explicitação da tarefa a ser 

realizada, sem qualquer leitura ou esclarecimento.  

Na segunda etapa – desenvolvimento da tarefa – os alunos mostraram-se 

empenhados na realização da tarefa e quando tinham alguma dúvida ou 

precisavam de algum esclarecimento colocavam o dedo no ar e esperavam pela 

professora. Carla circulava pela sala com o propósito de ver como é que o 

trabalho se ia desenvolvendo e para responder a solicitações dos alunos. Durante 

esta etapa da aula, Carla abordou todos os grupos, questionando-os:  
 
[Intervenções audíveis da professora e que foram registadas] 
 

Então, têm algumas dificuldades? 
Qual é a dúvida? Olha bem para a figura? Tens todas as medidas ou não?  
Lê a questão e vê lá o que lá diz. Pensa bem! Vocês não querem pensar um 
bocadinho… Então, não era fácil. É só pensarem, eu sei que não estão 
habituados (riso) … vá lá mais um esforço. 
Tens a certeza? Se eu fosse a ti, via isso melhor! 
Como é que chegaram a este valor? 
O que é que está a pedir? O perímetro ou a área? 
Será que não há outra maneira mais fácil de chegar a esse valor? 

 

(Registo de aula A2, 28 de Fevereiro) 
 

Oito minutos após o início desta etapa – desenvolvimento da tarefa –, uma 

aluna perguntou: 
 

Aluna 1 – Ó stôra, podemos utilizar a calculadora? 
 

A professora olhou para o investigador e respondeu. 
 

P – Se calhar não é preciso usar… pois a [resolução da] actividade não 
precisa desse material… é só cálculos com números inteiros… Mas se 
alguém fizer questão de usar, pode usar. 
 

Apenas dois pares recorreram ao uso de calculadora e apenas através dessa 
funcionalidade no telemóvel. Entretanto, verifiquei que a calculadora não faz 
parte do material necessário para a aula de Matemática pois nenhum aluno 
tinha calculadora no estojo. 

 

(Registo de aula A2, 28 de Fevereiro) 
 

Na terceira etapa – discussão/conclusão – foram discutidos e confrontados 

os resultados obtidos pelos diversos pares. Esta etapa desenvolveu-se nos 

últimos trinta e sete minutos de aula. O episódio seguinte ilustra o modo como a 

partilha e a discussão foram orientadas: 
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[1ª Questão da ficha de trabalho] 
 

Após todos os grupos terem resolvido toda a tarefa, a professora pediu a um 
aluno (André) que lesse a primeira questão. Logo de seguida, pediu a outra 
aluna (Verónica) que explicasse à turma aquilo que era pedido. 
Verónica – O problema do sr. Andrade é que o cachorro anda a fazer 
buracos onde estão as rosas. 
P – O problema é esse. Então agora vou perguntar…aqui a este par (apontou 
para o par de alunos onde estava o Ricardo), qual é a vossa solução? 
Ricardo – Tapar o canteiro com rede. 
P – O que é tapar o canteiro com rede? 
Ricardo – É vedar…colocar rede à volta. 
P – Muito bem. E este grupo, qual é a vossa opinião? 

 

[…] Todos os outros grupos tinham opiniões semelhantes. Todos 
concordavam que a solução passava por colocar uma rede à volta do 
canteiro. 
 

P – Então, e mais … deram mais alguma ajuda ao sr. Andrade? Este par 
(apontou para o par de alunos onde estava o André)? 
André – Dissemos que tinha que comprar 20 metros de rede. 
P – E como é que fizeram?  
André – Somei todos os lados. 
P – E somar todos os lados é calcular o … 
André – … perímetro. 
P – Todos concordam com o André? 
Alunos – (Em coro) Sim. 
P – Muito bem. André, vem lá ao quadro mostrar como é que fizeram. 
 

O André foi ao quadro. Representou o canteiro do sr. Andrade, registou as 
respectivas medidas de comprimento dos lados e o processo de resolução 
para o cálculo da medida do perímetro do canteiro. No quadro ficou registado: 
 

 
      
      
      
      
      

 
 

P – Ó André! Como é que chegaram a esta medida (circundou a medida de 
comprimento do lado da figura cuja medida não constava na ficha – ver 
figura)? Não estava na ficha! 
André – Foi fácil! Se este mede 5 (sublinhou essa medida no quadro – ver 
figura) e este mede 3 (sublinhou essa medida no quadro – ver figura) … então 
5 menos 3 …2. 
P – Todos perceberam o raciocínio do André. 
Alunos – (em coro) Sim, stôra. 
P – Então só falta dar a resposta.  
 

A professora escreveu a resposta, sistematizando as várias ideias e 
respostas dadas pelos diversos grupos. No quadro ficou registado: 
  
 

3 m 

 3 m 

5 m 

5 m 

2 m 
     5 m 
     5 m 
     3 m 
     3 m 
     2 m 
+   2 m 
    20 m 
 

 

   2 m 
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[As principais ideias:] 
 

 O sr. Andrade deve vedar o terreno para evitar que o cachorro faça 
buracos no canteiro.  

 Calcular o perímetro do terreno (20 metros). 
 

[A resposta/sugestão à questão:] 
 Sugerimos que o sr. Andrade compre 20 m de rede para vedar o canteiro 

das rosas.  
 

P – Dúvidas? … Alguém tem dúvidas (levantou a voz)? … Não? Então vamos 
corrigir a segunda actividade. 
 
 
[2ª Questão da ficha de trabalho] 
 

No quadro, a professora representou o canteiro do pai do senhor Andrade. No 
quadro ficou o seguinte registo: 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 

A professora solicitou a um aluno (Afonso) que fosse ao quadro. O aluno 
anotou as medidas de comprimento dos lados da figura cujas medidas não 
constavam na ficha. A professora interrompeu-o.  
 
P – Calma, Afonso. Então, diz lá como é que chegaste a essas medidas. 
Afonso – Foi como o André (referindo-se à primeira questão da ficha de 
trabalho). Este lado é igual a este (apontou para o lado que media 6 metros, a 
professora sublinhou – ver figura seguinte) então é 6 metros. Este é um 
bocado mais complicado… este [lado] mede 8 metros… [a medida de 
comprimento d]este [lado] mais [a medida de comprimento d]este [lado] 
(apontou para os dois lados com 3 metros) medem 6 metros (a professora 
sublinhou as duas medidas – ver figura seguinte) … então falta 2 metros para 
este [lado cuja medida era desconhecida] (a professora circundou essa 
medida – ver figura seguinte).  
P – Ok. Continua. No fundo, a ideia é a mesma de há bocado. 
Afonso –  Nós dividimos a figura em duas… 
P – Porque razão dividiram a figura? 
Afonso – Porque não sabemos calcular áreas de figuras como esta… só 
quadrados ou rectângulos. 
P – Está bem, então dividiram a figura como? 

Afonso – Assim (o aluno decompôs a figura em dois rectângulos – ver 
figura seguinte) … e ficamos com dois rectângulos (apontou para os dois 
rectângulos). 

6 m 

3 m 3 m 

2 m 

8 m 
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P – Muito bem. Então eu vou chamar a este rectângulo X e a este Y. 
Continua… 
Afonso – Agora é só calcular as áreas dos dois [rectângulos] … 
 

A professora escreveu no quadro “Área do X” e “Área do Y” 
 

P – E depois? 
Afonso – É só somar. 
P – Somar o quê? 
Afonso – A área do rectângulo X e a do Y. 
P – Muito bem (escreveu “Área de todo o terreno” no quadro). Vocês 
perceberam (dirigindo-se à turma) 
Alunos – (Em coro) Sim. 
P – Mas se têm dúvidas, não se preocupem que ainda havemos de falar nisto 
[áreas por decomposição] daqui a uns dias (sorri). 
 

O Afonso prosseguiu o cálculo até ao final sem interrupções por parte da 
professora. No final, ficou no quadro o seguinte registo: 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
(Registo de aula A2, 28 de Fevereiro) 

 

A aula terminou com o registo no quadro do trabalho para casa: “Página 15, 

exercício 3” do manual. 

 

Na reflexão pós-aula A2, comecei por questionar Carla sobre o assunto que 

ela apelidou de “parêntesis à aula” – escolha de uma música para um trabalho de 

Área de Projecto. Carla clarificou que aquela situação tinha que ser resolvida 

naquela aula, pois “pediram-me isto para ´ontem`… É o problema de ser directora 

de turma! Por vezes temos que tirar algum do tempo da nossa aula para resolver 

assuntos relacionadas com a direcção de turma” (Reflexão pós-aula A2, 28 de 

Fevereiro). 

Em relação à ficha de trabalho, Carla disse: “tirei as actividades de outros 

manuais que tenho lá em casa, achei-as engraçadas e pertinentes. A maior parte 

2 m 

8 m 

Área do X     Área do Y 
 
    6 m                  8 m 
x  2 m               x 2 m 
  12 m2                      16 m2 
 
Área de todo o terreno 
            16 m2 

        +  12 m2 

            28 m2 
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das fichas [de trabalho] que faço são adaptadas de manuais”. Quando 

questionada acerca da segunda “actividade” da ficha de trabalho – relacionada 

com o conteúdo “áreas por decomposição” ainda não leccionado –, Carla 

ressaltou que “queria levantar o véu… queria ver se eles conseguiam lá chegar… 

sem eu ter dado… e eles conseguiram desenrascar-se” (Reflexão pós-aula A2, 28 

de Fevereiro). 

 

 

Na terceira aula observada – aula de realização de uma ficha de avaliação 

de conhecimentos (anexo 8) – Carla só cumpriu a primeira parte da rotina 

organizativa inicial de aula (marcação de faltas – escrita do sumário – verificação 

e correcção do TPC), isto é, apenas fez a “chamada”. De seguida, relembrou os 

alunos sobre as “regras” a respeitar nas situações de realização de fichas de 

avaliação. Segue-se o episódio que ilustra o início desta aula: 
 

Carla entrou na sala. Os alunos seguiram-na e sentaram-se nos respectivos 
lugares. Passado quatro minutos após terem entrado, os alunos estavam 
silenciosos e apreensivos. Carla fez a chamada e logo de seguida relembrou 
as “regras” quando se fazem as fichas de avaliação, designadas “testes” pela 
professora. 
 

P – Já sabem as regras nos testes… têm que colocar a mochila em cima das 
mesas… como já fez o João (alguns alunos começam a colocar as mochilas), 
mas primeiro têm que tirar o material que precisam: a caneta, lápis, borracha 
e régua… 
 

 Os alunos colocaram o material necessário e as mochilas sobre a mesa. A 
professora relembrou: 
 

P – Já sabem que jamais (voz alta) podem usar corrector. Não podem falar 
com o colega, nem copiar… Também sabem que eu não leio o teste e depois 
de o entregar, na primeira meia hora, não tiro dúvidas. Certo. 
Compreenderam ou é preciso fazer um desenho (sorri)? 
Alunos – (Em coro) Não, stôra. 
P – Não, stôra! O quê? Não compreenderam ou não é preciso fazer o 
desenho?  
Vários alunos – Não é preciso fazer …[o desenho]. 
P – Eu estava a brincar com vocês. Estou a tentar descontrair-vos. 
 

(Registo de aula A3, 14 de Março) 
 

 

Decorridos, aproximadamente, sete minutos do tempo de aula, Carla 

distribuiu as fichas de avaliação aos alunos, sem qualquer leitura ou tipo de 
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esclarecimento. A ficha apresentava nove questões (com várias alíneas) que 

correspondiam a exercícios que na sua globalidade apelavam à reprodução de 

determinados procedimentos e à aplicação de conhecimentos, incluindo 

conhecimentos relacionados com o primeiro tema abordado (no 1º Período) – 

sólidos geométricos.  

Durante os primeiros trinta minutos, o silêncio foi quase absoluto. Os alunos 

estavam empenhados na resolução da ficha e a professora circulava pela sala 

com o propósito de averiguar o desenvolvimento do trabalho. Passado esse 

tempo (os trinta minutos estipulados pela professora), Carla questionou (em tom 

baixo), um a um, todos os alunos: “Tens alguma dúvida? Queres algum 

esclarecimento?”. Alguns alunos respondiam negativamente, mas outros 

colocavam algumas dúvidas relativas aos enunciados. Segue-se um episódio que 

ilustra o diálogo que se estabeleceu entre a professora e uma aluna: 
 

P – Tens alguma dúvida? Queres algum esclarecimento? (estas duas 
questões foram colocadas a todos os alunos) 
Carla – Stôra, não percebo esta pergunta? 
P – Qual é a pergunta? 
Carla – Esta aqui (apontou para a alínea c da questão 4). 
P – O que é que tu não percebes? Lê lá a pergunta. 
Carla – Qual é o mamífero que tem período de gravidez inferior a 5 meses? 
P – Então, olha para o gráfico… Olha para o eixo que corresponde ao tempo. 
Qual é? 
Carla – É este (apontou para o eixo vertical). 
P – Onde é que estão os cinco meses? 
Carla – Aqui (apontou para o valor 5 no eixo vertical). 
P – Então, para saberes qual é o mamífero que tem o período de gravidez 
inferior a 5 meses tens que olhar para … 
Carla – … as barras.  
P – Aquelas que estão acima desse valor ou aquelas que estão abaixo desse 
valor. 
Carla – … Abaixo (hesitando). 
P – Já estou a perceber a tua dúvida… inferior é por baixo e superior é por 
cima… Por exemplo, quais são os anos de escolaridade inferiores ao quinto 
ano? 
Carla – … São a quarta classe [ano], a terceira, a segunda e a primeira. 
P – Percebeste. Isto [conceitos de superior e inferior] aprende-se na primária 
[1º CEB] para não dizer no jardim-de-infância. 
[…] 
E a professora, foi questionando os alunos, um após o outro. Depois de ter 
passado por todos os alunos, a professora disse: 
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P – Acabou o tempo para esclarecer dúvidas. Nem vale a pena colocarem o 
dedo no ar… Quando acabarem o teste, lêem tudo novamente e esperam 
pelo final da aula… em silêncio (voz alta).  

 

(Registo de aula A2, 28 de Fevereiro) 
 
Durante o restante tempo da aula (cerca de vinte e cinco minutos) os alunos 

continuaram a resolução da ficha, enquanto a professora aguardou o final da aula 

sentada na sua cadeira.  

Na reflexão pós-aula (A3), Carla referiu que a “maioria dos exercícios [da 

ficha de avaliação] foram tirados do manual adoptado ou de outros manuais”. 

Quanto à estratégia “dos 30 minutos” alegou que a utiliza para desenvolver a 

autonomia nos alunos e por questões de “justiça”. 
 

Eu utilizo essa estratégia [dos 30 minutos sem esclarecimento de dúvidas] 
para que os alunos tenham autonomia e não estejam sempre à espera da 
muleta da professora…e também para não ser injusta, pois por vezes nós ao 
darmos pistas aos alunos, estamos quase a responder à pergunta e alguns 
alunos mais perspicazes aproveitam-se disso… é a minha estratégia, não sei 
se é mais adequada! 
 

(Reflexão pós-aula A3, 14 de Março) 
 

 
Todas as aulas observadas decorreram num ambiente agradável e 

descontraído, marcado por uma relação de confiança entre a professora e os 

alunos. O à vontade com que a professora “brinca” com os alunos é exemplo 

desse ambiente descontraído.  

A Carla mostrou-se muito à vontade e tranquila com os alunos. Falou 

calmamente e com serenidade, sendo raros os momentos em que levantou a voz 

para chamar a atenção a algum aluno. Assumiu o papel de organizadora da 

sequência da aula e preocupou-se em apoiar e orientar os alunos, através de 

indicações concretas de como poderiam dar resposta às solicitações integradas 

nas tarefas que lhes propôs. Ao longo das aulas exigiu sempre que os alunos se 

mantivessem a trabalhar e cumprissem as regras estabelecidas no início do ano 

lectivo.  

Os alunos evidenciaram respeito e amizade pela professora. Na resolução 

das tarefas, os alunos mostraram-se empenhados e motivados, trocaram 

impressões com os colegas do lado ou do grupo, recorrendo à professora para 
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esclarecer dúvidas ou confirmar os resultados a que iam chegando. Também 

pareceram seguir o que a professora dizia ou fazia, respondendo às suas 

solicitações e até, por vezes, colocando questões.  

 A interacção dominante foi entre a professora e os alunos. Mas, houve 

momentos (na resolução das tarefas em grupo ou a pares) em que os alunos 

dialogaram, partilharam e discutiram ideias entre si.  

Nas aulas observadas, foi proposta a realização de tarefas de natureza 

semelhante – resolução de exercícios (apesar de Carla as apelidar de 

“problemas”29) – com ênfase na reprodução e repetição de deterrminados 

procedimentos (cálculo de perímetros, cálculo de áreas, …). As tarefas propostas 

foram, globalmente, desenvolvidas em três etapas: introdução, desenvolvimento e 

conclusão/discussão. Na primeira etapa, a professora propunha a tarefa em 

suporte de papel (sem qualquer tipo de leitura ou esclarecimento) – todas elas 

tinham um cabeçalho onde constava a identificação da escola, ano de 

escolaridade, aluno ou grupo de alunos. Na segunda etapa – desenvolvimento – 

os alunos respondiam às questões incluídas nas tarefas; a professora circulava 

pelos grupos, questionando-os e orientando-os na realização do trabalho. E, por 

fim, na terceira etapa – conclusão/discussão – os alunos apresentavam as 

estratégias seguidas e os resultados obtidos. A professora moderava as 

interacções dos alunos, formulando questões como: “Todos concordam com o 

André”; “E vocês, Verónica?”; “E este grupo, qual é a vossa opinião?”; “E como é 

que fizeram?”; … 

Também foi notório, na realização das tarefas, a utilização de diferentes 

modos de trabalho, nomeadamente: individual (aula A3), pares (aula A2), 

pequeno grupo (aula A1) e grande grupo – turma (todas as aulas). Nas aulas 

observadas foram utilizados recursos materiais, nomeadamente: fichas de 

trabalho, régua, quadro e giz (todas as aulas) e fita métrica (aula A1). 

 
 
 
 

                                                 
29 Parece-nos que tal como Ponte e Serrazina (2004) referem, o termo “problema” pode ser usado 
com entendimentos muito diferentes, “o que muitos professores consideram um problema, outros 
podem considerar apenas um exercício” (p. 52). 
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Síntese 
 

Carla tem trinta e dois anos de idade e oito anos de serviço docente. Desde 

que concluiu a sua formação inicial, em 1998, tem leccionado sistematicamente 

as disciplinas de Matemática e Ciências da Natureza em escolas da região onde 

reside. Contudo, realçou que a sua preferência disciplinar recai nas Ciências da 

Natureza. 

Acerca dos documentos que enquadram a reorganização curricular, Carla 

considera-os muito positivos em alguns aspectos, dos quais destacou: (i) a 

autonomia dada às escolas e aos professores na adequação do currículo nacional 

ao contexto de cada escola – através do PCE - e de cada turma – através do 

PCT; (ii) a criação de três áreas curriculares não disciplinares – Área de Projecto, 

Estudo Acompanhado e Formação Cívica, apelando ao trabalho colaborativo 

entre as várias áreas disciplinares; (iii) a introdução de tempos lectivos de noventa 

minutos; (iv) e por fim, a valorização da lógica de ciclo em detrimento do ano de 

escolaridade. 

Para Carla, o currículo prescrito é importante. Tem em relação a ele, uma 

opinião favorável, em especial, sobre o documento “Currículo Nacional do Ensino 

Básico – Competências Essências”, salientando alguns aspectos: (i) o foco no 

desenvolvimento de competências; (ii) a abrangência do currículo (considerou o 

programa como algo muito prescritivo) e (iii) as experiências de aprendizagem a 

privilegiar nas aulas de Matemática.  

Enquanto professora de Matemática, Carla considerou-se uma orientadora 

do trabalho dos alunos no sentido de os levar a “construir” os conceitos 

matemáticos.  

No entanto, nas aulas observadas, não assumiu na íntegra esse papel, pois 

centrou essencialmente, o ensino na sua pessoa. Carla declarou que, para tal, 

contribui a idade dos alunos, pois “estamos a falar de crianças dos 5º e 6º anos e 

não de alunos do 10º, 11º ou 12, eles precisam, sem sombra de dúvida, da nossa 

orientação” (Entrevista – 15 de Novembro).  

Relativamente às principais influências nas suas práticas, Carla apontou 

como influência primeira e, em simultâneo, as decisões de Departamento e do 

Plano da Acção para a Matemática; em segundo, o Projecto Curricular de Turma 
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(PCT); em terceiro, os manuais escolares e, só depois (em quarto) o documento 

das competências e o programa da Matemática. Apesar de considerar o currículo 

prescrito como importante, Carla referiu que este tem pouca influência nas suas 

práticas, uma vez que a grande referência para as suas práticas recai no currículo 

programado, como ela salientou: “raramente trabalho directamente com eles 

[documento das competências e o programa da Matemática], uma vez que a 

nossa planificação de Departamento já é uma ponte entre os dois” (Entrevista, 15 

de Novembro). Deste modo, revelou total confiança na planificação elaborada no 

início do ano lectivo pelo seu Departamento, inclusive apontou-a como a principal 

influência na definição nas suas práticas curriculares. 

Relativamente às práticas de ensino da Carla, podemos caracterizá-las 

segundo vários aspectos, nomeadamente: (i) estrutura e organização da aula; (ii) 

tarefas; (iii) ambiente de sala de aula; (iv) papel da professora e alunos; (v) 

produção matemática dos alunos e (vi) exploração e utilização de recursos 

materiais. 

No que diz respeito à estrutura e organização da aula, todas as aulas 

observadas tinham basicamente a mesma estrutura que podem ser descritas de 

acordo com a seguinte sequência: rotina inicial (organizativa) – introdução da 

tarefa – desenvolvimento da tarefa – conclusão da tarefa. A rotina organizativa foi 

sempre cumprida de acordo com a seguinte sequência: marcação de faltas; 

escrita do sumário; verificação e correcção do trabalho para casa (TPC). No 

âmbito da 2ª fase, era apresentada a tarefa central em suporte de papel, aos 

alunos, sem qualquer leitura ou esclarecimento sobre o enunciado. No contexto 

da 3ª fase, os alunos realizavam a tarefa proposta a pares ou em pequeno grupo 

(três ou quatro elementos). E, por fim, na 4ª fase, era feita a partilha e discussão 

das várias estratégias e resultados alcançados, com respectiva síntese elaborada 

colectivamente (grande grupo – turma).  

Relativamente às tarefas matemáticas, Carla disse (na entrevista) que 

privilegiava a resolução de problemas do quotidiano nas suas aulas. No entanto, 

as tarefas utilizadas nas aulas observadas foram basicamente orientadas para a 

aquisição, aplicação e reprodução de conhecimentos, regras e procedimentos 

matemáticos – resolução de exercícios.  
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O ambiente de trabalho dentro da sala de aula foi agradável e descontraído, 

num clima onde os alunos se sentiram à vontade e tiveram possibilidade de 

intervir sempre que o quiseram fazer. 

Relativamente ao papel da professora e dos alunos, Carla assumiu o papel 

de uma questionadora, organizadora e orientadora dos trabalhos dos alunos. Os 

alunos mostraram-se empenhados na realização das tarefas e participativos no 

discurso de aula, respondendo às solicitações da professora. Na discussão das 

tarefas, os alunos eram convidados a apresentar à turma os resultados a que 

chegaram, bem como as estratégias de resolução, justificando as suas opiniões. 

No entanto, não houve exploração em profundidade das diferentes estratégias 

alternativas de resolução, uma vez que a professora tendia a enfatizar apenas 

duas. 

Quanto à produção matemática dos alunos, foram vários os produtos 

desenvolvidos. Estes foram alvo de partilha e discussão, inicialmente em pares ou 

pequeno grupo e posteriormente em grande grupo – turma. Foram confrontadas 

as conclusões obtidas e, também, as estratégias utilizadas pelos alunos.  

Relativamente à exploração e utilização de recursos materiais, Carla disse 

na entrevista que “é importante construir o conhecimento manipulando” uma 

grande diversidade de materiais. No entanto, esse facto não parece transparecer 

nas aulas observadas, pois nestas foram apenas usados os seguintes recursos: 

quadro, giz, fichas de trabalho e uma fita métrica (num caso pontual utilizada por 

dois alunos). O material manipulável (estruturado e não estruturado) e as novas 

tecnologias são reconhecidas por Carla como importantes para o ensino da 

Matemática mas, também não foram utilizadas durante as aulas observadas. 

Quanto aos manuais escolares (relembremos que foi apontado, na entrevista, 

como o 2º recurso material mais utilizado pela professora nas suas aulas), 

serviram de base às tarefas (fichas de trabalho) desenvolvidas na aula. O manual 

adoptado, não foi utilizado durante as aulas observadas, apenas serviu para a 

marcação de um TPC (aula A2).  
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4.3 – ANA 
 

Neste subcapítulo começa-se por apresentar os resultados sobre a visão da 

professora Ana acerca do currículo prescrito de Matemática, sobre as suas 

práticas de ensino e sobre as principais influências nas suas práticas. Depois 

relatam-se os resultados relativos às suas práticas de ensino em contexto de sala 

de aula – o currículo em acção Recorde-se que na recolha de dados se usou a 

entrevista, a observação de aulas, reflexões pós-aula e análise documental.  

Com o propósito de caracterizar profissionalmente as professoras e as suas 

perspectivas relativas ao actual currículo prescrito e a influência do mesmo nas 

suas práticas, foi realizada uma entrevista a cada uma das participantes do 

estudo. A entrevista com a professora Ana decorreu na tarde de 28 de Novembro 

na biblioteca da Escola em que a mesma lecciona. No início da entrevista 

salientaram-se os objectivos da mesma no quadro da finalidade da investigação.  

A entrevista durou aproximadamente uma hora e trinta e cinco minutos. 

Decorreu num ambiente agradável, informal, de forma fluente e Ana aparentou 

estar descontraída. Pela sua postura durante a entrevista, ficou a impressão que 

queria colaborar, mostrando-se sempre disponível para responder da melhor 

maneira às questões colocadas. A propósito de alguns aspectos focados, 

discursou bastante enquanto que em relação a outros aspectos mostrou-se 

hesitante nas respostas que dava, principalmente, nas questões que estavam 

relacionadas com a sua visão sobre o currículo prescrito de Matemática. 

 

 
4.3.1 – Percurso profissional 
 

Ana tem cinquenta e quatro anos de idade e trinta anos de serviço docente. 

Esta professora frequentou o curso de contabilidade no Instituto Superior de 

Contabilidade, tendo-o terminado em 1973. Só mais tarde, não sabe precisar, 

tirou a profissionalização na Escola Básica do Segundo e Terceiro Ciclos de 

Resende. Esta professora recordou, com alguma melancolia, dois dos momentos 

mais marcantes ao longo do seu percurso académico e profissional que 

marcaram de sobremaneira a sua forma de encarar o ensino da Matemática: o 

primeiro remonta ao tempo em que era aluna do ensino primário – actual primeiro 
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ciclo – e está relacionado com a imagem positiva da sua professora que 

carinhosamente trata por “querida professora primária”; o segundo relaciona-se 

com o trabalho de formação no âmbito do ensino especial. 
 

[…] na minha formação ainda como aluna foi sem dúvida a minha querida 
professora da primária. Relativamente à minha actividade profissional… 
olha…quando frequentei a educação especial e porque depositei toda a 
minha necessidade de apoio nos professores que me acompanhavam… eu 
fiz um trabalho sobre dificuldades de aprendizagem com reuniões semanais, 
com pais e psicóloga e …o aluno em causa para além das dificuldades tinha 
também um bocadinho de hiperactividade, que fazia com que a falta de 
concentração não ajudasse…então foi tão intenso o trabalho sobre ele e 
sobre a turma toda porque eu ao chamar a mãe e o pai (normalmente vinham 
os dois) do menino eu procurava abordar o assunto generalizando à turma 
inteira. Turma essa que tinha uma formação primária…talvez deficitária, havia 
muitos problemas naquela turma. E os pais aderiram muitíssimo bem, foi 
quase semanalmente, até mesmo aqueles pais ligados à agricultura que 
deixaram as coisas para ir reunir comigo, ao sábado de manhã – porque era o 
dia mais fácil para eles – houve assim uma entrega muito grande por parte de 
todos e as dificuldades foram muito atenuadas… 

 

(Entrevista, 28 de Novembro)  
 

Após ter terminado o seu curso superior, Ana optou pela carreira docente e 

numa primeira fase, leccionou Matemática no 3º Ciclo (7º, 8º e 9º anos) e, mais 

tarde, decidiu-se pela leccionação no 2º Ciclo (5º e 6º anos). Actualmente, é 

professora do Quadro de Escola onde decorreu o presente estudo. 

Apesar de não ter sido a sua grande opção de vida (uma vez que escolheu o 

curso de contabilidade), Ana confessou: 
 

Eu ponho-me a pensar porque escolhi a profissão de professor…e não 
sei…acho que aconteceu. Eu lembro-me desde pequenina, ter tido uma 
professora primária [actualmente, 1º Ciclo] que me marcou bastante, no 
sentido positivo. E aquela imagem repercutiu em mim…e a necessidade de 
estar com miúdos…nem sei explicar. 

 

(Entrevista, 28 de Novembro) 
 
 

Quando questionada sobre a sua realização pessoal, Ana referiu: 
 

Para mim o mais desmotivante é eu estar muitas vezes… e estou a falar 
naquilo que diz respeito aos alunos, que é o que me preocupa mais… é eu 
estar a pensar que não tive um feedback suficiente…pensar que as coisas 
vão mais ou menos e às tantas elas não estão tão bem como eu gostaria que  
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estivessem. E, então, fico triste. Mas vou, novamente, à luta. 
 

(Entrevista, 28 de Novembro) 
 

No entanto, como o aspecto mais aliciante da profissão, Ana salientou:  
 

Ora bem. Criam-se muitas expectativas e por vezes elas saem todas furadas. 
Mas não sei explicar porquê…há qualquer coisa dentro de nós, que nos faz 
ganhar novas energias e utilizar novas estratégias e vamos ver se 
conseguimos que os alunos tenham melhores resultados… é assim uma luta, 
uma necessidade de dar resposta a um problema que se põe.  
 

(Entrevista, 28 de Novembro) 
 
No seu percurso como professora, Ana salientou que já exerceu diversos 

cargos, nomeadamente: directora de turma, subcoordenadora e coordenadora de 

Departamento. Contudo, referiu que gosta de todos mas, nutre especial 

predilecção pelo cargo de directora de turma “devido à ligação com os alunos” 

(Entrevista, 28 de Novembro). Actualmente, desempenha somente o cargo de 

subcoordenadora de Departamento e é responsável, juntamente com outras duas 

colegas, pela dinamização do projecto MaisMat, o qual fez questão de explicar:  
 

É um projecto para alunos do 2º Ciclo… E o ano passado, os nossos alunos 
ficaram em quinto lugar a nível nacional… o que é óptimo. E é um concurso 
onde participam colégios, externatos…que se houve muita falar e a nossa 
escola aparece ali em quinto lugar… foi fantástico.  
 

(Entrevista, 28 de Novembro) 
 

Quando questionada sobre a preferência pelo ano de escolaridade a 

leccionar, Ana referiu:  
 

É o 6º ano. Sem dúvida nenhuma. Não sei se … pelos conteúdos, se pela 
idade dos alunos, talvez também porque já sou efectiva nesta escola, tenho 
os alunos no 5º e 6º anos e quando os apanho no 6º ano já estão mais 
“moldados” àquilo que eu quero e espero deles.  
 

(Entrevista, 28 de Novembro) 
 

Em relação às disciplinas que prefere leccionar, a escolha recaiu na 

Matemática. Algo que segundo a mesma, tem a ver com a sua formação inicial – 

Contabilidade. Referiu ainda que teve algumas dificuldades iniciais na leccionação 

da disciplina de Ciências da Natureza, as quais foram superadas com trabalho 

colaborativo.  
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[Eu gosto mais de leccionar] Matemática, sem dúvida. Talvez porque o curso 
que tirei, estivesse mais virado para a matemática… Mas inicialmente 
comecei com as Ciências mas precisei de alguma ajuda por parte de alguns 
colegas para dar as Ciências. A “Joana”30 colaborava muito comigo e eu 
assistia a aulas dela e ela assistia às minhas aulas… para eu, a certa altura, 
me sentir bem a dar aulas de Ciências. Mas quando tive a possibilidade de 
optar, optei pela Matemática que é onde me sinto mais realizada.  
 

(Entrevista, 28 de Novembro) 
 

 

4.3.2 – A visão da professora acerca do Currículo Prescrito de 
Matemática 

 

O actual Currículo Prescrito de Matemática enquadra-se na Reorganização 

Curricular do Ensino Básico, implementada no ano lectivo de 2001/2002. Tendo 

em consideração documentos que enquadram tal reorganização curricular, em 

particular o Decreto-Lei 6/2001 e o documento “Currículo Nacional do Ensino 

Básico – Competências Essenciais” (Ministério da Educação, 2001), Ana 

salientou dois aspectos que considera fundamentais: a orientação do currículo 

para o desenvolvimento de competências e a dimensão local do currículo.  
 

[…] Eu considero que a reorganização curricular do ensino básico marcou um 
ponto determinante de viragem no ensino da Matemática. O currículo deixa 
de estar centrado nos conteúdos e passa a ser orientado para o 
desenvolvimento de competências… para garantir uma formação pessoal e 
social dos alunos. […] Há outro aspecto, que no meu entender foi 
fundamental, a possibilidade de articular o currículo através do PCE e do 
PCT, dependendo do contexto da escola, dos alunos e do meio. O que fez 
com que os professores, tivessem alguma autonomia para poderem adequar 
esse currículo localmente, o que não acontecia anteriormente.   

(Entrevista, 28 de Novembro) 
 

No entanto, apesar desta reorganização curricular ser muito positiva, Ana 

considerou que tem havido dificuldades em termos práticos, principalmente no 

que toca à Matemática: 
 

 […] têm sido apontadas críticas relativas às dificuldades sentidas neste 
processo de passagem de aquisição de conhecimentos [, 
aptidões/capacidades e atitudes/valores] à aquisição de competências. Se se 
pretende que a matemática seja diferente é importante, para além de serem 

                                                 
30 Joana é um pseudónimo utilizado para garantir o anonimato desta professora. 
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proporcionadas condições de trabalho que se coadunem com este tipo de 
objectivo é também necessário dar apoio aos professores no terreno... Houve 
grandes mudanças, elas são morosas e portanto exigem um trabalho 
apoiado. Há necessidade de formação por parte dos professores para se 
poder responder efectivamente às novas orientações preconizadas nesta 
reorganização […] Neste momento, penso que a formação contínua dos 
professores em relação a seu novo papel é como “quem tem necessidade de 
um copo de água quando se tem sede”. Isto é o que eu sinto. 
 

(Entrevista, 28 de Novembro) 
 

Confrontando o preconizado, para o Ensino Básico, no documento “Currículo 

Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais” (Ministério da Educação, 

2001) com o estabelecido no Programa de Matemática (Ministério da Educação, 

1991), Ana afirmou que:  
 

Articulação? Acho que depende um pouco de nós, da nossa criatividade, da 
nossa imaginação, da nossa vontade e de certa forma da nossa formação. 
Porque se houver formação, podemos articular os conteúdos programáticos 
com as competências que foram definidas pelo Ministério [da Educação no 
Currículo Nacional]. Eu penso que sim, não sei se estou a amadurecer bem 
sobre o assunto mas…julgo que sim.  
 

(Entrevista, 28 de Novembro) 
 

Ana considerou que a perspectiva do processo de ensino/aprendizagem 

subjacente ao currículo nacional de Matemática do Ensino Básico (conforme 

documento “Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais”) é 

mais exigente para todos os intervenientes mas também é mais gratificante. Para 

esta professora, há uma mudança de um modelo tradicional baseado na 

aprendizagem por transmissão para um modelo onde os alunos participam como 

aprendentes activos. Neste quadro, sublinhou a importância de o professor 

promover actividades significativas como é o caso da resolução de problemas do 

quotidiano. 
 

Hoje teremos que pensar mais concretamente no desenvolvimento de 
competências. Quando planeamos uma actividade teremos que ver que 
objectivos, que conteúdos, que materiais precisamos para desenvolver essa 
actividade mas também pensar como é que essa tarefa poderá desenvolver 
alguma competência que seja necessária para o futuro…Que façam 
desenvolver processos mentais com uma compreensão e um raciocínio numa 
perspectiva de formação ao longo da vida… Um ensino aprendizagem que 
seja diferente. Eu, por exemplo, já não faço um ensino que fazia há uns 
tempos atrás, onde a maior parte das aulas eram expositivas e os alunos 
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tinham um papel de meros receptores de informação e apenas eram 
desenvolvidos alguns objectivos relacionados apenas com conhecimentos. 
Eram acumulados conhecimentos que pouco uso iriam ter no futuro. Esta não 
é a visão do processo de ensino-aprendizagem que se pretende no actual 
currículo nacional de Matemática. É preciso que os alunos tenham um papel 
importante em todo o processo, participam activamente, é necessário que 
sejam confrontados com actividades significativas como é o caso da 
resolução de problemas, principalmente, do seu dia-a-dia… No entanto, e no 
meu caso, preciso de formação para que me sinta mais consciente e 
mais…com certezas de que estou a fazer tudo como deve ser porque muitas 
dúvidas se põem: Será que estou a fazer da melhor maneira? Até que ponto, 
os meus alunos estão a desenvolver competências?...Às vezes sinto-me 
confusa porque…repara já tenho 30 anos de serviço, e apesar de não ser 
daqueles professores expositivos porque eu gosto do feedback dos alunos… 
mas há aquela tendência natural de transmissão de conhecimentos. 
 

(Entrevista, 28 de Novembro) 
 
 

4.3.3 – A visão acerca das suas práticas de ensino 
 

Ana revelou algumas dúvidas e hesitações em descrever uma aula que 

tivesse leccionado e que, na sua opinião, fosse uma aula bem conseguida. 

Inclusive, ela própria se questionou sobre se as suas aulas estavam ou não a ser 

bem conseguidas.  
 

Neste momento, não sei se as minhas aulas estão ou não a ser bem 
conseguidas! Considero, no entanto, que as minhas aulas são parte duma 
caminhada feita com carinho e com entrega mas, tenho tido sempre em 
atenção actividades tendo em conta a formação do aluno para a vida activa 
mas… reconheço que neste momento, o facto de ouvir falar em actividades 
de investigação e não as ter utilizado até à data e não me sentir à vontade 
para as utilizar e por ter lido que a actividade de investigação é uma 
característica essencial à verdadeira actividade da matemática faz com que 
neste momento, me questione se as minhas aulas estão ou não a ser bem 
conseguidas […] Eu tenho sempre a preocupação de comunicar com eles de 
forma clara, em que procuro que o aluno participe e se sinta motivado e activo 
na aula… e que de certa forma vai de encontro àquilo que eu estava a pensar 
conseguir daquela aula. 
 

(Entrevista, 28 de Novembro) 
 

Quanto aos aspectos que mais e menos valoriza na aprendizagem da 

Matemática, Ana referiu: 
 

Os [aspectos da aprendizagem da Matemática] que eu mais valorizo são o 
desenvolvimento do espírito crítico, terem capacidade de argumentação, 
saberem comunicar matematicamente, … e para isso utilizo a resolução de 
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problemas, jogos, … em relação aos que menos valorizo, não tenho assim 
nenhum que possa dizer que valorizo menos, pois no conjunto todos são 
importantes. 
 

(Entrevista, 28 de Novembro) 
 

No que diz respeito às experiências de aprendizagem a privilegiar na sala de 

aula e quanto à frequência com são propostas aos alunos, Ana disse: 
 

A tarefa que eu privilegio é a resolução de problemas, uma vez que a 
possibilidades de várias estratégias para a resolução de um mesmo problema 
é muito interessante. Quanto à frequência de utilização desta tarefa, depende 
muito da unidade em questão. Por exemplo, eu estive a dar no 5º ano os 
números inteiros e decimais… e como andei à volta da leitura e os alunos 
tinham enormes dificuldades vindas do 1º Ciclo… e eu não tive muito tempo 
para entrar na resolução de problemas. Mas, no 6º ano, quase em todas as 
aulas, resolvemos um problema. Por isso, depende das unidades e dos 
alunos…   

(Entrevista, 28 de Novembro) 
 

 Quando questionada sobre o formato normalmente usado na realização e 

exploração deste tipo de tarefa (resolução de problemas), Ana afirmou que:  
 

Normalmente, sou eu que os [referindo-se aos problemas] apresento em 
suporte de papel... Eu preparo em casa o problema de acordo com os 
conteúdos ou não, e depois apresento e leio o papel [enunciados das fichas 
de trabalho] no início da aula… Depois vou passando pelos vários grupos e 
quando eles necessitam de alguma ajuda eu vou dando algumas directrizes 
mas nunca dando respostas directas ao que eles perguntam… 
principalmente, aqueles que têm mais dificuldades para que não desmotivem, 
apesar de ter isso em conta na feitura dos grupos: são heterogéneos, 
dependendo das suas capacidades… No final da tarefa há sempre discussão. 
Pois, normalmente, há sempre estratégias diferentes de chegar à mesma 
solução e é interessante discuti-las.   

(Entrevista, 28 de Novembro) 
 

Relativamente ao modo de trabalho que privilegia na sala de aula, Ana 

referiu:  
 

Eu privilegio o trabalho a pares e de grupo… dependendo das actividades 
que estamos a desenvolver. Por exemplo, na resolução de problemas 
privilegio o trabalho de grupo e no caso da resolução de exercícios privilegio o 
trabalho de pares. Porque penso que dessa forma as tarefas se tornam mais 
apelativas, há discussão de ideias entre eles [alunos], …e como diz o ditado: 
“várias cabeças pensam melhor do que uma” (riso). 
 

   (Entrevista, 28 de Novembro) 
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No que diz respeito à forma como organiza, habitualmente, a sala de aula, 

esta professora mencionou que: 
 

Por acaso as salas de aula desta Escola têm as mesas dispostas em U… o 
que me facilita um bocado a tarefa de ter que organizar a sala, uma vez que é 
maneira que eu gosto mais de organizar a sala.  
 

   (Entrevista, 28 de Novembro) 
 

Relativamente aos recursos para a aula, Ana considerou que estes são 

facilitadores da aprendizagem e que, usualmente, utiliza uma grande diversidade 

de recursos materiais nas suas aulas. No entanto, salientou que não recorre a 

calculadoras nem ao computador (TIC) por motivos diferentes. 
 

[A manipulação de materiais] serve para o aluno passar do abstracto para o 
concreto – concretizando. Por vezes, é difícil visualizar algumas ideais e ao 
manipularem esses materiais tudo se torna mais fácil. […] Eu utilizo o quadro 
e o giz; utilizo fichas de trabalho; cadernos de actividades com resolução de 
problemas e exercícios; também utilizo o manual… gosto que eles saibam 
utilizar o manual; gosto também de utilizar o retroprojector; … não tenho 
condições para utilizar o computador na sala de aula mas gostava de o utilizar 
pois os alunos gostam de trabalhar com ele… ainda por cima não tenho 
computador portátil; …relativamente à máquina de calcular, eu não costumo 
utilizá-la, normalmente só a utilizo no sexto ano e só lá para o meio do ano… 
Eu tenho consciência que, às vezes, há alunos que por desconhecerem a 
tabuada ou por não saberem efectuar a operação, muitas vezes, pode limitá-
los a chegar ao resultado. No entanto, [n]a calculadora… os resultados 
aparecem feitos, muitas vezes aparecem falseados porque nós não temos lá 
os registos dos cálculos, … sinceramente há vantagens e desvantagens na 
utilização da calculadora. Não sei até que ponto a utilização da calculadora é 
vantajosa no quinto ano ou não…não sei. 
 

   (Entrevista, 28 de Novembro) 
 

Quanto à comunicação nas suas aulas, Ana assegurou que os seus alunos 

têm que participar de modo expressivo no discurso da aula, explicando e 

argumentando as suas opiniões. Por isso referiu: 
 

Eu dou sempre margem para os alunos exporem as suas ideias. Nunca, 
nunca, lhes transmito a necessidade ou a pressa disto ou daquilo. Os alunos 
estão perfeitamente à vontade para falar: colocando as suas dúvidas, as suas 
opiniões, as suas dificuldades, … 
 

   (Entrevista, 28 de Novembro) 
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No que diz respeito à gestão do tempo de aula, Ana afirmou que não tem 

qualquer tipo de dificuldade em geri-lo. Contudo, questiona-se sobre a eficácia da 

gestão que faz do tempo de aula.  
 

Eu não tenho qualquer dificuldade em gerir o tempo de aula. A sensação que 
eu tenho é que o tempo de aula passa demasiado depressa. Se estou a geri-
lo da melhor forma ou não… Se eu vejo um aluno que é muito raro “a abrir a 
boca”, entro em pânico. Para mim uma boca aberta com sono na aula é 
terrível. Portanto, ou arranjo uma estratégia diferente daquela que tinha 
planeado… Muitas vezes eu planifico e depois sai-me tudo ao contrário: por 
exemplo: fiquei de dar vários assuntos e fiquei apenas pelo primeiro.  
 

   (Entrevista, 28 de Novembro) 
 

 

4.3.4 – As principais influências nas suas práticas de ensino 
 

Ana considerou que as suas práticas curriculares são influenciadas por 

aspectos diversos (diálogo com os colegas, as decisões do departamento, 

manual, …). Na preparação e implementação das suas práticas de ensino, Ana 

afirmou que toma como ponto de partida o diálogo que estabelece com os 

colegas de grupo. Ao sistematizar as principais influências na preparação e 

implementação das suas práticas de ensino, Ana destacou oito aspectos que 

influenciam as suas práticas, ordenando-os por ordem decrescente de influência, 

da seguinte forma: 
 

[1º] Conversas com os colegas; [2º] as decisões tomadas em reuniões de 
Departamento; [3º] o documento das competências [Currículo Nacional do 
Ensino Básico]; [4º] o manual escolar… considero importante; [5º] os livros de 
didáctica da Matemática; [6º] a experiência anterior; [7º] os livros científicos 
[…] e, no fim, [8º] colocaria o programa. 
 

   (Entrevista, 28 de Novembro) 
 

Ao explicitar o porquê de o diálogo com os colegas ser o aspecto que mais 

influencia as suas práticas, Ana afirmou: 
 

[…] o diálogo com os colegas é de extrema importância. Eu gosto muito de 
dialogar com os colegas, gostava que houvesse mais reuniões para que 
pudéssemos debater as nossas práticas pedagógicas, ver se estamos no 
melhor caminho, … [o diálogo] é extremamente importante na medida que há 
troca de ideias, há troca de actividades e de material, há uma reflexão prática 
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das actividades desenvolvidas feitas com sucesso ou não, enfim há só 
aspectos positivos. 
 

   (Entrevista, 28 de Novembro) 
 

A escolha do aspecto que menos influencia as suas práticas recaiu sobre o 

programa, dado que: 
 

Ele [programa] está no plano elaborado pelo Departamento. O Departamento 
já teve em conta a escola em que estamos inseridos… portanto o programa 
deixa um pouco de ter sentido. Uma vez que este plano está muito próximo 
do programa mas vai mais além do programa dado que está de acordo com 
as nossas prioridades.  
 

   (Entrevista, 28 de Novembro) 
 
 
4.3.5 - A prática lectiva – um currículo em acção 
 

Nesta secção apresentam-se os resultados sobre as práticas de ensino da 

Ana. A recolha de dados para caracterizar as práticas foi obtida através da 

observação de aulas e das respectivas reflexões pós-aula. Os relatos/episódios 

aqui apresentados foram seleccionados pelo investigador, parecendo-lhe que 

seriam aqueles que melhor caracterizariam as práticas curriculares da professora 

Ana.   

Assim, começamos por apresentar o contexto lectivo em que Ana trabalha. 

Posteriormente, apresentam-se resultados para caracterizar as práticas de ensino 

desta professora, no âmbito de aspectos como: a organização da aula, as tarefas 

propostas e os modos de trabalho, as actividades do professor e do aluno (papel 

do professor e do aluno), a produção matemática dos alunos, o ambiente e a 

exploração e utilização de recursos materiais. 

 

 

4.3.5.1 - O contexto lectivo 
 

A escolha para a realização das observações recaiu na única turma em que 

Ana leccionava Matemática, a turma do 5º D. Relembremos que a observação 

incidiu sobre um total de três aulas, decorridas entre os meses de Março e Abril 

do ano de 2007, isto é, cerca de quatro meses após a entrevista. 
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A sala de aula 
 

As aulas decorreram sempre na mesma sala (sala 9). É uma sala razoável 

em termos de dimensões (cerca de 50 m2 de área), com três janelas enormes 

viradas a norte, o que torna a sala extremamente fria e pouco acolhedora. Tem 

dois grandes quadros pretos em boas condições, um painel de projecção e um 

placard de afixação de trabalhos realizados pelos alunos. A secretária da 

professora encontra-se na frente da sala, em zona central junto ao quadro, 

enquanto as mesas dos alunos são de dois lugares e encontram-se dispostas em 

forma de U. No entanto, há necessidade de colocar duas filas pequenas, com 

duas mesas cada, na parte central, porque esse formato não permite acomodar a 

totalidade dos alunos (19 alunos). Na sala não existe qualquer tipo de armário 

para guardar material, por isso a professora quando necessitava de material tinha 

que o trazer antecipadamente (da arrecadação ou no armário do Departamento 

de Ciências Exactas e da Natureza) e depois teria que o levar no final da aula.  

 

O Horário lectivo e a turma. A turma onde decorreram as observações 

pertencia ao turno da manhã (entre as 8 horas e 30 minutos e as 13 horas e 25 

minutos), uma vez que a professora só leccionava nesse período. As aulas de 

Matemática distribuiam-se por dois blocos de noventa minutos, mais 

precisamente, das 11horas e 55 minutos às 13 horas e 25 minutos, às segundas 

e quintas-feiras. Ana mostrou-se muito satisfeita com este horário, pois tal como 

referiu em conversa informal, ainda no primeiro período: “é um bom horário…pois 

é de manhã, os alunos ainda estão «fresquinhos» e há um bom intervalo [dois e 

três dias] entre as duas aulas”. 

 A turma era constituída por dezanove alunos, dos quais nove eram rapazes 

e onze raparigas. Este número de alunos (menor do que o habitual) deve-se à 

inclusão na turma de um aluno com necessidades educativas especiais (autismo) 

que não frequentava as aulas de Matemática observadas pelo investigador31. Em 

termos de aproveitamento, Ana considerou a turma “pouco homogénea”, com 

alunos “bons e até muito bons” e outros “fraquitos, com dificuldades de várias 
                                                 
31 Por uma questão de incompatibilidade de horários entre o investigador e as aulas desta turma, o 
investigador apenas observou as aulas leccionadas às quintas-feiras. 
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ordens”. No entanto, fez questão de sublinhar que essas dificuldades não 

estavam unicamente relacionadas com aspectos da Matemática, realçando as 

enormes dificuldades desses alunos no domínio da leitura compreensiva dos 

enunciados. No entanto, em termos globais (aproveitamento, comportamento, 

atitude, …), considerou a turma satisfatória. Contudo, neste último aspecto 

assinalou dois alunos com os quais se deve ter um “cuidado especial”, 

nomeadamente: um aluno (Marcelo) pouco participativo e pouco interessado pela 

aprendizagem mas muito conversador e, às vezes, perturbador; e uma aluna 

(Vera) extrovertida e muito interessada mas que revela dificuldades em controlar 

a sua participação em contexto de sala de aula, sendo por vezes, inoportuna.  

 
 
4.3.5.2 - As aulas de Matemática 
 

O conjunto de aulas observadas foi globalmente muito semelhante do ponto 

de vista da estrutura e organização. Na primeira destas aulas (A1), a professora 

iniciou o estudo de um novo tema – Áreas e Multiplicação – recorrendo, numa 

primeira fase, a uma tarefa introdutória (com o auxílio de pentaminós) e, numa 

segunda fase, a uma ficha de trabalho. Na segunda aula (A2), a professora 

propôs aos alunos a realização de uma ficha de trabalho centrada nos conceitos 

de área e perímetro e na “descoberta” das fórmulas do cálculo das medidas de 

área do quadrado e do rectângulo. A última aula observada (A3) foi dedicada à 

realização de uma ficha de trabalho de consolidação de conhecimentos 

relacionados com os conteúdos abordados relativamente à nova temática – Áreas 

e Multiplicação. 

Em todas as aulas observadas, existiu uma tarefa central a partir da qual a 

aula se desenvolveu. Assim, a Ana estruturou as aulas em quatro fases distintas: 

(1) rotina organizativa, (2) introdução da tarefa, (3) desenvolvimento da tarefa e 

(4) conclusão da tarefa. A rotina organizativa foi sempre cumprida de acordo com 

a seguinte sequência: marcação de faltas; escrita do sumário; verificação e 

correcção do trabalho para casa (TPC). Esta rotina demorava aproximadamente 

10 minutos do tempo de aula. No contexto da 2ª fase, era apresentada a tarefa 

central oralmente e em suporte de papel pela professora (demorava cerca de 
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cinco minutos). No âmbito da 3ª fase, os alunos realizavam a tarefa proposta a 

pares ou em pequeno grupo (três elementos). E, por fim, na 4ª fase, era feita a 

partilha e discussão das várias estratégias e resultados alcançados com 

respectiva síntese, elaborada colectivamente (grande grupo – turma). Estas duas 

últimas fases (desenvolvimento e discussão da tarefa) ocorreram alternadamente, 

isto é, a professora dava um determinado tempo para a realização da 1ª parte da 

tarefa (ficha de trabalho) e, de seguida, era feita a discussão; depois seguia-se a 

realização da 2ª parte e respectiva discussão e, assim sucessivamente até ao 

final da aula (uma vez que as fichas de trabalho nunca foram totalmente 

realizadas). Estas duas fases ocupavam a quase totalidade do tempo de aula, 

aproximadamente, uma hora (dos 90 minutos de aula). No seguinte quadro 

sistematiza-se a estrutura subjacente às aulas observadas. 
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Quadro 3 – Estrutura das aulas observadas da professora Ana 
 

 1ª Aula 2ª Aula 3ª Aula 

Data 8 de Março 15 de Março 12 de Abril 

Dia da semana 5ª Feira 5ª Feira 5ª feira 
 

Horário 
Das 11h 55min às 

13h 25min 

Das 11h 55min 

às 13h 25min 

Das 11h 55min 

às 13h 25min 

Tópico/Tema Áreas e multiplicação 
 

Rotina organizativa (1) 
 
 
 
 
 
 
 

Introdução (2) 
 
 
 
Desenvolvimento (3) 
 
 
Discussão (4) 
 

 

(1) Marcação de 

faltas; escrita do 

sumário; 

verificação e 

correcção do 

trabalho para casa  

 
 

(2) Apresentação 

da tarefa 

introdutória ao 

tema. 
 

(3) Resolução da 

tarefa introdutória. 

 

(4) Discussão da 

tarefa introdutória.  

 

(2) Apresentação 

da tarefa principal.  

 

(3 e 4) Resolução e 

discussão, em 

alternância, das 

várias questões 

subjacentes à 

tarefa principal. 

 

(1) Marcação de 

faltas; escrita do 

sumário; 

verificação e 

correcção do 

trabalho para 

casa  

 

(2) Apresentação 

da tarefa 

principal. 

 
 

 

 

(3 e 4) Resolução 

e discussão, em 

alternância, das 

várias questões 

subjacentes à 

tarefa principal. 

 

 

(1) Marcação de 

faltas; escrita do 

sumário; 

verificação e 

correcção do 

trabalho para 

casa 
 

(2) Apresentação 

da tarefa 

principal. 

 
 

 

 

(3 e 4) Resolução 

e discussão, em 

alternância, das 

várias questões 

subjacentes à 

tarefa principal. 
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Na primeira aula observada (A1) – aula dedicada ao estudo de 

“Superfícies, áreas e medidas de área” – Ana começou a aula marcando as faltas, 

e verificando a realização do trabalho para casa (TPC). De seguida, um aluno fez 

a correcção do TPC no quadro. Logo depois, a professora escreveu o sumário no 

quadro e explicou aos alunos que iam iniciar o estudo de um novo tema – Áreas e 

Multiplicação. Segue-se o episódio que ilustra o início desta aula. 
  
Ana entrou na sala e deslocou-se para junto da sua secretária. Os alunos 
entraram logo a seguir à professora. A professora aguardou algum tempo 
(cerca de dois minutos) em silêncio à espera que os alunos se sentassem e 
abrissem os cadernos. No entanto, alguns alunos sentaram-se mas não 
abriram os cadernos, Ana chamou-lhes a atenção: 
 

P – Então, meninos. O intervalo já acabou! Vamos a abrir os cadernos para 
corrigir o TPC e escrever o sumário.  
 

Esses alunos abriram as mochilas e tiraram os cadernos. A professora 
verificou, caso a caso, se o aluno tinha (ou não) feito o TPC. Após essa 
verificação, o TPC foi corrigido por um aluno no quadro. Tratava-se do cálculo 
da medida de perímetro de uma figura (um rectângulo). No final, a professora 
questionou os alunos sobre a eventualidade de haver ainda algumas dúvidas 
sobre o cálculo do perímetro de figuras.  
 

P – Têm alguma dúvida?... De certeza?... Então, hoje vamos iniciar [o estudo 
de] um novo tema… [Áreas e multiplicação]. 

 

A professora dirigiu-se ao quadro e escreveu o sumário, dizendo:  
 

P – O sumário é “Superfícies, áreas e medidas de área” tal como diz no livro 
[manual] … e hoje vamos falar mais concretamente na distinção entre 
perímetro e área e em figuras equivalentes e geometricamente iguais. Está 
bem? 
Alunos – (Em coro) Sim, stôra.  

 

(Registo de aula A1, 8 de Março) 
 

Catorze minutos após o início da aula, a professora organizou os alunos a 

pares e iniciou a realização de uma pequena tarefa com pentaminós. A professora 

distribuiu dois pentaminós (em papel) e uma folha a cada par. Após isso, 

apresentou oralmente a tarefa – construção de uma figura com dois pentaminós –

esclarecendo as dúvidas que surgiram, inclusive sobre o que era um pentaminó, 

dado que era a “primeira vez que os alunos trabalhavam com este material” 

(Reflexão pós-aula A1, 8 de Março). Segue-se o episódio: 
 

P – Eu tenho aqui uma actividade que vai ser trabalhada a pares…  
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A professora começou a organizar a turma mas surgiu uma dificuldade: a 
turma tinha número ímpar de alunos: 
 

P – Deixem-me pensar… (Pensou em voz alta) Como a Patrícia se controla 
melhor…É que eu na última actividade [a pares] não gostei do trabalho 
desenvolvido por este par [Daniel e Marcelo] … por isso é melhor ficar este 
grupo com três [Patrícia, Daniel e Marcelo]. 
 

Passado cerca de cinco minutos, a professora tinha organizado a turma em 8 
pares de alunos e 1 grupo de três alunos. Após essa organização, a 
professora distribuiu uma folha em branco e dois pentaminós a cada 
par/grupo. 
 

P – Então é assim… Todos os grupos têm uma folha em branco e 
pentaminós? 
Alunos – (Em coro) Sim. 
Rita – O que é um pentaminó? 
P – Eu já ia explicar… Quem sabe o que é um pentaminó?  
Alguns alunos – (Em coro) Eu não. 
P – E dominós? 
Alunos – (Em coro) Sim. 
Rita – Eu sei. Às vezes, jogo com o meu avô. 
P – Então, sabem o que são dominós. Então e penta (voz alta) minós? O que 
quer dizer penta? (os alunos ficaram em silêncio) O que é um pentágono? 
Bruno – É uma figura com cinco lados. 
P – É um polígono com cinco (voz alta) lados … então, penta quer dizer… 
Alunos – … cinco lados. 
P – Não, não. Apenas quer dizer cinco. Então, pentaminó terá que ter cinco 
… (Os alunos não respondem) Olhem para os pentaminós que eu vos dei… 
Alunos – …quadrados. 
P – Isso mesmo, são figuras que têm cinco quadrados ligados entre si … 
Pronto, o que eu quero que vocês façam é que colem os “dois pentaminós” 
nessa folha [em branco] que eu vos dei. Entendido! 

 

(Registo de aula A1, 8 de Março) 
 

Depois da apresentação da tarefa (que durou aproximadamente cinco 

minutos), os alunos envolveram-se na sua resolução. Durante cerca de sete 

minutos, os vários elementos de cada grupo discutiram entre si qual era a melhor 

maneira de colar os “dois pentaminós” e também surgiram algumas dificuldades 

que estão relacionadas com a falta de clareza e precisão do discurso (ver as 

últimas frases ditas pela professora no registo anterior) da professora aquando da 

apresentação da tarefa. 
 
[Intervenções audíveis dos alunos e que foram registadas] 
 

É para fazer o quê? 
Têm que estar juntos? 
Será que podemos colar assim? 
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Podemos colar uns quadrados em cima dos outros? (outro aluno do grupo) 
Eu acho que não? 

 

(Registo de aula A1, 8 de Março) 
 

A professora circulou pela sala de forma a auxiliar e a orientar o trabalho dos 

alunos. Ao verificar que havia dificuldades na sua realização, decidiu dar uma 

orientação geral:  
 

[Intervenção audível da professora e que foi registada] 
 

Ouçam todos com atenção. Parem todos… Vocês têm que juntar os 
pentaminós e não podem colar um pentaminó em cima do outro… Não se 
preocupem em fazer figuras conhecidas por vocês… quadrados ou 
rectângulos… O que têm que fazer é colar, na folha, os dois pentaminós 
juntos… têm que estar juntos, não é um em cada ponta da folha… juntos um 
ao outro, formando apenas uma figura [plana] fechada. 

 

(Registo de aula A1, 22 de Fevereiro) 
 

Após todos os pares/grupo terem realizado a tarefa, seguiu-se a 

apresentação dos resultados e a consequente partilha e discussão do trabalho 

realizado. Segue-se um episódio que ilustra o modo como tal decorreu: 
 

A professora pediu a uma aluna (Vera) que mostrasse a figura construída.  
 

P – Então vamos começar por mostrar as figuras… (os alunos começam a 
levantar as suas folhas e a falar) Calma, um de cada vez… podes ser tu, 
Vera. 
Vera – É uma “camisa” (riso). 
 

 
P – Outro grupo… Marco.  
Marco – A nossa parece uma pistola (riso). 
  

 
P – Seguinte… Cátia. 
Cátia – A nossa [figura] é um rectângulo.  
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[…] Os alunos mostraram as figuras construídas (levantando as folhas no ar) 
à professora e a toda a turma.  
 

P – Quantos quadradinhos tem cada figura? A vossa, Vera? 
Vera – Dez. 
P – E a vossa, Marco. 
Marco – Também tem dez. 
P – Cátia? 
Cátia – Dez, stôra. Todas têm dez quadradinhos! 
P – Explica lá isso… 
Cátia – Todas as figuras foram feitas com “dois pentaminós”… então cinco [nº 
de quadradinhos de cada pentaminó] mais cinco [nº de quadradinhos de cada 
pentaminó] dá 10 [quadradinhos]. 
P – Muito bem, Cátia. Perceberam? 
Alunos – (Em coro) Sim, stôra. 
P – Então o que é que podemos concluir acerca do número de quadradinhos 
de todas as figuras construídas? 
Bruno – Têm todas o mesmo número de quadrados… a mesma área. 
P – Isso mesmo. Era o que eu ia perguntar já a seguir… muito bem, Bruno. E 
a forma das figuras? São iguais? 
Daniel – Não… São todas diferentes. 
P – Será! Levantem as [folhas com as] figuras… Será que todas têm formas 
diferentes? (Os alunos olharam para as figuras e responderam 
afirmativamente) Então, ó Cátia traz-me a vossa figura e tu, Rui, traz a vossa. 
 

A professora levantou as figuras (uma em cada mão), mostrando-as aos 
alunos: 
 

                                      Figura da Cátia                                    Figura do Rui 
 

 
P – Estas figuras têm a mesma forma? 
Vera – Sim. Têm a mesma forma. 
P – Como? 
Vera – É só virar a figura da Cátia… colocá-la ao contrário… [as figuras] têm 
a mesma forma.  
P – Muito bem, Vera. Estão a ver, nem todas tinham formas diferentes. Estas 
duas figuras têm a mesma área e a mesma forma… Então, vamos fazer o 
registo daquilo que fizemos e das ideias principais. Daniel, ajudas-me? 
Daniel – Sim, stôra. 
P – Então diz lá… 
Daniel – Pegámos em pentaminós… fizemos figuras… contámos 
quadradinhos… comparámos as [nossas] figuras com as dos outros… 
P – Muito bem! Então, “pegando” nas sugestões do Daniel vamos aqui [no 
quadro] registar.  
 
No quadro ficou registado: 
 

[Fases do trabalho desenvolvido:] 
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1º Cada par pegou em “2 pentaminós”; 
2º Com os “2 pentaminós” fizemos figuras; 
3º Cada par contou o nº de quadrados formado pelos “2 pentaminós” (10).   
4º Comparámos cada uma das figuras construídas às dos outros pares. 
 

P – Isto foi o que fizemos. E que é que podemos concluir? 
Vera – Encontrámos figuras com a mesma área e forma diferentes…e 
também algumas com a mesma área e forma igual. 
 

A professora registou no quadro: 
 
Concluímos: Encontrámos figuras com a mesma forma e a mesma área. 
Encontrámos figuras com a mesma área e forma diferentes. 
 
P – Deixa-lá ler isto tudo para ver se foi o que nós fizemos… (a professora leu 
em voz alta o registo feito no quadro) Ainda posso dar-lhes uma [ou duas] 
definição [ões] que se calhar não conhecem!  
 

Registou no quadro: 
 

Depois desta experiência feita podemos dizer: 
 

 Quando duas figuras têm a mesma forma e a mesma área: [designam-se] 
Figuras geometricamente iguais. 
 

 Quando duas figuras não têm a mesma forma, mas têm a mesma área: 
[designam-se] Figuras equivalentes. 
 

P – Então, o que podemos dizer acerca das figuras construídas pelo Rui e 
pela Cátia. O que podemos concluir? 
Marco – Têm a mesma área e forma… (olhou para o registo do quadro) são 
geometricamente iguais. 
P – Então vamos acrescentar essa conclusão… (à medida que a professora 
dizia em voz alta a conclusão ia-a registando no quadro) A figura do Rui e a 
figura da Cátia são geometricamente iguais porque têm a mesma área e a 
mesma forma. 
P – E se quisermos comparar a figura construída pelo Marco com a 
construída pela Vera… 
Tiago – São equivalentes… 
P – Isso mesmo. Então vamos ao último registo: A figura da Vera e a figura 
da Cátia são figuras equivalentes porque têm a [mesma] área mas não têm a 
mesma forma… 

 
(Registo de aula A1, 22 de Fevereiro) 

 

Após cinquenta minutos de aula, a professora propôs aos alunos a 

realização de uma ficha de trabalho sobre “superfícies e áreas” (anexo 9). Trata- 

-se de uma tarefa estruturada em três partes distintas que correspondem ao 

número de páginas da ficha. Assim, no âmbito da primeira parte, era proposto o 

cálculo da medida de área de duas figuras (que representavam o pavimento de 

duas cozinhas cujas medidas de área eram iguais) usando unidades de medida 

diferentes; no contexto da segunda parte, eram propostos exercícios envolvendo 
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figuras geometricamente iguais e figuras equivalentes (já abordados na tarefa 

introdutória); e por fim, na terceira parte, eram propostos exercícios em que era 

solicitado a “redução” a unidades de medida de comprimento ou área previamente 

definidas.  

No entanto, apenas foi proposta, realizada e discutida a primeira parte da 

ficha de trabalho. Segue-se o episódio que ilustra o modo como a primeira parte 

da tarefa foi desenvolvida: 
 

[Apresentação da tarefa] 
 

Após a discussão da tarefa introdutória com os pentaminós, a professora 
entregou em suporte de papel uma ficha de trabalho, procedendo à sua 
leitura e esclarecimento dos enunciados. Esta apresentação demorou cerca 
de quatro minutos.  
 
[Desenvolvimento da tarefa] 
 

Os alunos envolveram-se na realização das questões subjacentes à tarefa, 
conversando e discutindo entre si. A professora circulou pela sala de forma a 
auxiliar o trabalho dos alunos, esclarecendo algumas dúvidas que foram 
surgindo. Nesta fase do trabalho, notou-se uma preocupação, por parte da 
professora, com a gestão do tempo para a realização da tarefa.  
 
[Intervenções audíveis da professora e que foram registadas] 
 

Cinco minutos para a questão inicial! 
O tempo está a contar! 
Só mais um minuto! 
Já está? Já justificaram? (os alunos responderam afirmativamente) Vamos lá 
então corrigir. 
 
[Discussão da tarefa] 
 

Dez minutos depois, iniciou-se a discussão do trabalho já realizado (1ª parte 
da ficha de trabalho).  
 

P – Vamos considerar este o par 1 (apontou para o par que estava mais 
próximo de si e depois foi designando os outros grupos, um a um), este o 2, 
aquele o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8 e vocês são o 9 … Então, par 1… qual é a medida 
de área do chão da cozinha da Helena? 
Helena (aluno que pertencia ao par 1) – Tem 80 quadrados [unidade de 
medida de área considerada para medir a área da figura que representava a 
cozinha da Helena]. 
P – E a cozinha do João? 
Helena – Tem 80 triângulos [unidade de medida de área considerada para 
medir a área da figura que representava a cozinha do João]. 
Marco (aluno pertencente a outro par) – Não são 80 triângulos! 
P – Calma! Não estamos a tirar conclusões. É a opinião deles… por isso, 
espera… Deixem-me apontar aqui no quadro. 
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Par 1 
Cozinha da Helena – 80 quadrados 
Cozinha da João – 80 triângulos 
 

P – Par 2, digam lá os vossos resultados…  
 

Há medida que o aluno comunicava os seus resultados, a professora 
registava-os no quadro: 
 

Par 2 
Cozinha da Helena – 80 quadrados 
Cozinha da João – 160 triângulos 
 

[…] E o processo repetiu-se sempre na mesma sequência: a professora 
perguntava os resultados a cada par, os alunos comunicavam os resultados e 
a professora registava-os no quadro. No final, todos os pares, com excepção 
do par 1, sugeriram como resultados: 80 quadrados e 160 triângulos. 
 

P – Então (olhou para o quadro) … todos os registos estão iguais menos o do 
par 1. Por que razão “colocaram” 80 triângulos? 
Helena – O rectângulo tem 10 quadrados de altura! 
P – Mas qual é a unidade de área [considerada]? Quantas vezes cabe lá o 
triângulo? 
Helena – (A aluna olhou para a figura) …160. 
P – Entendeste? (a aluna abanou a cabeça afirmativamente) Então explica 
lá… 
Helena – Porque a unidade de área é o triângulo. 
P – Então podia ser 80? 
Helena – Não. Teria que ser mais… pois o triângulo é mais pequeno que o 
quadrado. Nós não reparámos… 
P – E qual é a relação? 
Helena – O quadrado “vale” dois triângulos.  
P – Percebeste qual foi o vosso erro?  
Helena – Sim, stôra. 
P – Vamos agora à justificação… Daniel? 
Daniel – Unidades de área diferentes, áreas diferentes.   
P – Não é bem assim! Vamos lá registar [no quadro]. 
 

 Então quando usamos unidades de medida diferentes para medir a mesma 
superfície obtemos resultados diferentes. 
 

P – Então, e as cozinhas? Vamos comparar as duas cozinhas: a da Helena e 
a do João. 
Vários pares – São equivalentes. 
P – O que é isso? 
Bruno – São iguais. 
P – Iguais? 
Bruno – Não, enganei-me … são equivalentes, têm a mesma área! 
P – E a forma? 
Vários alunos – São iguais.  
P – Então [se] têm a mesma área e a mesma forma logo são … 
Helena – Iguais. 
P – Iguais, não (voz alta) … Estão a dar-lhe com o “iguais”. Registem no 
vosso caderno aquilo que eu vou passar no quadro. 
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A cozinha da Helena e a cozinha do João são geometricamente iguais porque 
considerando a unidade de área, o quadrado [ou o triângulo], temos a mesma 
forma e a mesma área 
. 

(Registo de aula A1, 8 de Março) 
 

Após a partilha e discussão dos resultados obtidos pelos vários pares de 

alunos, a professora verificou (olhando para o relógio) que apenas restavam seis 

minutos de aula que, na realidade, foram apenas dois minutos32. Assim, propôs 

que a segunda página da ficha de trabalho fosse realizada em casa e que a 

terceira página da ficha resolver-se-ia na próxima aula (aula não observada pelo 

investigador pelo motivo já apresentado anteriormente: incompatibilidade de 

horários entre o do investigador e o da turma). 

Na reflexão pós-aula (A1), Ana falou-me sobre a dificuldade que sentiu na 

gestão do tempo e da razão de não ter cumprido aquilo que tinha planeado para 

esta aula.  
 

Tal com eu te disse [no intervalo antes da aula observada] eu tinha planeado 
a 1ª tarefa [ a tarefa introdutória com o auxílio de pentaminós] com o propósito 
de introduzir o novo tema [Áreas e multiplicação]. No entanto, ela prolongou-
se mais do que eu tinha previsto… a discussão foi muito longa, o que 
condicionou o tempo disponível para a 2ª tarefa – [ficha de trabalho] … Mas 
também não me preocupo, o importante é que eles compreenderam aquilo 
que [es]tivemos a trabalhar […] 
 

(Reflexão pós-aula A1, 8 de Março) 
 

Quanto à utilização dos pentaminós, Ana realçou que: 
 

Eu tinha que utilizar material manipulável… pois tal como te disse para mim é 
importante que eles manipulem esse tipo de material… no princípio [quando 
estava a planificar], pensei em utilizar o tangram, mas depois lembrei-me dos 
pentaminós e, como eles nunca os tinham utilizado nem os conheciam, recorri 
aos pentaminós… e acho que eles gostaram! 
 

(Reflexão pós-aula A1, 8 de Março) 
 

Ainda questionei a Ana sobre os trabalhos de casa, em particular sobre a 

sua importância. Ana realçou que, regra geral, propõe sempre trabalhos de casa. 

                                                 
32 A professora deixou sair os alunos cerca de três ou quatro minutos mais cedo para que eles 
tenham tempo suficiente para apanhar o autocarro que sai, impreterivelmente, às 13h e 30min da 
gare que fica a 500 metros da escola.  
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A importância atribuída pela Ana ao trabalho de casa deve-se, segundo afirmou, 

ao facto de este criar oportunidades para: 
 

Consolidar aquilo que foi dado na aula… fazer exercícios que poderiam tirar 
muito tempo à aula… ou até, como aconteceu nesta aula, acabar um trabalho 
que não tivemos tempo de acabar na aula… e também para eles terem 
alguma responsabilidade, terem que saber que têm que estudar, fazer os 
seus “trabalhinhos”… mas também te digo que, algumas vezes, não mando 
TPC…depende de vários factores: o trabalho que fizemos na aula; a época… 
por exemplo, na altura dos testes não levam TPC; os conteúdos que estamos 
a abordar; …   
 

 (Reflexão pós-aula A1, 8 de Março) 
 

Quanto à ficha de trabalho, Ana referiu que a mesma tinha sido feita por si, 

no computador, tendo como referência várias manuais. 
 

Tal como já me conheces33 eu gosto de fazer as “minhas” fichas de trabalho… 
as do manual ou têm muitos exercícios “do mesmo” ou não gosto da maneira 
como são abordados os conteúdos, então tenho que fazer sempre as minhas 
fichas… por vezes, recorro a alguns dos exercícios quem lá vêm [no manual] 
mas … tenho que fazer sempre umas adaptações: torná-los [os exercícios] 
mais motivadores, interessantes, … 
 

 (Reflexão pós-aula A1, 8 de Março) 
 

 

Na segunda aula observada – aula centrada no conhecer e aplicar 

procedimentos de cálculo da medida de área e perímetro de polígonos – e após 

alguma demora (cerca de cinco minutos) para que os alunos estivessem todos 

sentados e prontos a trabalhar, Ana verificou (com um olhar) se algum aluno 

estava a faltar, registou o sumário no quadro e informou os alunos sobre o 

trabalho a desenvolver: “Hoje vamos descobrir uma maneira mais fácil de calcular 

a área de quadrados e rectângulos… sem ter que andar a contar quadradinhos”. 

De seguida, a professora organizou os alunos a pares ou em grupo (cinco 

pares e três grupos de três elementos) e distribuiu uma ficha de trabalho sobre 

assuntos relacionadas com a nova temática (anexo 10). No entanto, esses 

pares/grupos não eram os mesmos da 1ª aula observada, pois Ana decidiu fazer 

                                                 
33 O investigador trabalha em parceria (como assessor) com esta professora no âmbito do recente 
“Plano de Acção para a Matemática”. 
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pequenos “ajustes” em alguns pares/grupos, porque como ela salientou: “alguns 

grupos não estavam a trabalhar bem… e havia alguns problemas…”. 

A ficha de trabalho foi desenvolvida em seis momentos: (1) “descoberta” da 

fórmula de cálculo da área do quadrado; (2) fórmula do cálculo da área do 

rectângulo; (3) cálculo do perímetro do quadrado e do rectângulo; (4) cálculo do 

valor aproximado (estimativa) e do valor exacto da área do chão da sala de aula; 

(5) cálculo da área do tampo da mesa dos alunos, escolhendo a unidade de 

medida de área mais adequada; (6) exercícios de aplicação de procedimentos de 

cálculo da áreas e perímetro de quadrados e rectângulos. Cada um destes 

momentos, foi sempre cumprido de acordo com a seguinte sequência: leitura dos 

enunciados por parte de um aluno ou, esporadicamente, pela professora; 

esclarecimento do enunciado por parte da professora; resolução, a pares, das 

várias questões constantes na ficha; e apresentação e discussão dos resultados 

em grande grupo (turma). 

De seguida, apresentam-se dois episódios elucidativos do modo como a 

ficha foi realizada nos vários momentos. 
 

Após a organização dos grupos (aproximadamente três minutos), a 
professora distribuiu a ficha de trabalho em suporte de papel, solicitando a 
uma aluna que fizesse a leitura da mesma.  
 
[1º momento] 
 

P – A “fichinha” que vocês têm aí começa por dizer o quê… Helena? 
Helena – Vamos começar por recordar o que estivemos a aprender na última 
aula. Considera a figura… 
P – Pronto, então temos agora a figurinha…Essa figurinha é constituída por 
quê? 
Alunos – Por quadrados. 
P – Por quadradinhos… não sabemos quantos quadradinhos existem nesta 
figura, mas no entanto, ao lado diz assim: A unidade de área é… qual é a 
unidade de área escolhida? 
Helena – É o quadrado.  
P – É o quadradinho… então, eu [de seguida] vou perguntar a cada par, 
quantas quadrículas…quantas unidades [de área] cabem aqui nesta figurinha. 
Vamos ao trabalho… 
 

Após trinta segundos, já todos os alunos tinham respondido à 1ª questão. 
 

P – Já está!? Este par, quantos quadradinhos? 
Par 1 – 28. 
P – Seguinte. 
Grupo 2 – 25. 
P – Par 3. 



CAPÍTULO IV – RESULTADOS: ANA 
 
 

 182 

Par 3 – 25. 
Grupo 4 – 10. 
Par 5 – 25. 
Par 6 – 25. 
Grupo 7 – 25. 
P – Ó Marcelo, por que é que disseste 10?... Disseste à sorte? 
Marcelo – Contei assim… (foi interrompido pela professora) 
P – Contaste assim como? (a professora aproximou-se dele) 
Marcelo – (apontando para a folha) Contei assim e depois assim. 
P – Ou seja, contaste os quadradinhos na horizontal, contaste os 
quadradinhos na vertical e depois disseste… 5 quadradinhos mais 5 
quadradinhos dá 10. Foi? 
Marcelo – Sim.  
P – Então, agora vais verificar, contando muito bem os quadradinhos da 
figura, um a um. 
Marcelo – (o aluno contou os quadrados, um a um) 25. 
P – Na verdade, são 25… Quem disse 27 [28]? 
Aluna – Foi engano. 
P – Ah! Foi engano... Como é que vocês fizeram, Ritinha (aluna pertencente 
ao grupo 2)?  
Rita – Contei os quadrados assim 1, 2, 3, 4, 5… e depois assim 1, 2, 3, 4, 5 e 
depois multipliquei. 
P – Espera… (fez, no quadro, um esboço da figura que estava na ficha) 
Ritinha, anda cá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P – Então, a Ritinha contou os quadrados desta coluna (apontou e salientou 
esses quadrados – ver figura) e foi a esta fila (apontou e salientou esses 
quadrados – ver figura) e contou 1, 2, 3, 4, 5 e depois…  
Rita – Multipliquei o “número de casas” [quadrados] daqui (apontando para a 
primeira coluna) com este daqui (apontando para a última linha) e deu 25.  
P – Esta é uma maneira mais simples de nós encontrarmos o valor… dos 
quadradinhos porque na realidade, reparem 5 (apontou para as colunas) 
colunas … repetem-se quantas vezes? 
Alunos – 5. 
P – Cinco vezes… cada coluna tem cinco quadradinhos… cinco vezes o 
cinco, dá os tais 25 quadradinhos… Pronto, Agora diz aqui [na ficha de 
trabalho]: “Para evitares a contagem uma a uma das quadrículas, procede-se 
assim: Quantas quadrículas contêm a fila correspondente ao comprimento? 
Bruno, quantas quadrículas? 

     
     
     
     
     

[5 quadrículas] 

[5 quadrículas] 
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Bruno – 5. 
P – Então, escrevam lá 5 quadrículas… Agora, vamos aqui ao grupo da 
Daniela (grupo 4). [segunda questão:]“Quantas quadrículas contém a fila 
correspondente à largura?” 
Daniela – 5. 
P – Cinco quadrículas. [terceira questão:] “O que podes fazer para obter o 
número total de quadrículas contidas na superfície desta figura?” Vai 
responder o par… Claúdia e Rui: 
Rui – 5 vezes 5. 
P – É 5 quadrículas vezes 5 quadrículas que dá… 
Alunos – (Em coro) 25. 
P – E estas 25 quadrículas correspondem ao quê? 
Alunos – (Em coro) À área. 
P – À área… à superfície desta figura… Então vamos lá fazer o registo… (a 
Rita estava a esboçar uma sistematização) Diz, Ritinha: 
Rita – Multiplicam-se os 5 quadrados da largura pelos 5 do comprimento. 
P – É isso mesmo, muito bem. Vou registar a estratégia [sugestão] da Rita. 
 

No quadro ficou o seguinte registo: 
 

  Multiplicam-se os 5 quadrados da largura pelos 5 quadrados do 
comprimento.  
 

P – Agora vamos introduzir as medidas de superfície…E diz aqui na vossa 
fichinha assim…Bruno: 
Bruno – “Introduzindo agora as medidas de superfície…De acordo com a 
estratégia utilizada anteriormente calcula a área da figura”. 
P – Então, de acordo com a estratégia utilizada anteriormente dita pela 
Ritinha… (olhou para o quadro e leu): “Multiplicam-se os 5 quadrados da 
largura pelos 5 quadrados do comprimento”; vamos agora … calcular a área 
da figura. Daniel, o que é que diz aí?  
Daniel – “Cada quadrícula corresponde a 1 cm2”.  
P – Então, vocês agora vão pensar todos, como é que vão completar esse 
espaço que diz assim: “A área é então igual” …vamos a pensar e a 
preencher. 
 

Vinte segundos depois, a professora pediu ao Mickael para ir ao quadro 
mostrar o seu processo de resolução. No quadro ficou: 
 

A = ( 5  x  5  ) cm2  = 25 cm2   

P – Então deu 25 cm2 … podes sentar-te… Então que forma tem a figura? 
Não é uma figura qualquer! 
Alunos – (Em coro) É um quadrado. 
P – Ó Claúdia, porque é que dizes que é um quadrado? 
Claúdia – Tem as larguras todas iguais. 
P – Andreia, queres dizer melhor do que a Claúdia? 
Andreia – Tem os lados todos iguais. 
P – Quem é que ainda quer dizer melhor? 
Rita – Tem a largura igual à largura e o comprimento igual ao comprimento. 
P – Quero melhor… 
Bruno – Tem a largura igual ao comprimento. 
P – Então, os comprimentos de todos… 
Alunos – (Em coro) … os lados são iguais. 
P – Então, como esta figura tem os comprimentos dos [quatro] lados todos 
iguais chama-se… 
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Alunos – (Em coro) – … quadrado. 
 
P – Então o que é que diz a seguir, Patrícia? 
Patrícia – “Podes então concluir que para medir a área de qualquer superfície 
quadrada: Área é igual a lado vezes lado”. 
P – Precisamente porque os lados são… 
Alunos – (Em coro) …iguais. 
P – Então, podemos concluir que para achar a área de um quadrado 
multiplicamos o lado pelo lado  
 

No quadro, a professora registou: 
 

                                                A    = l  x  l 
 

[…] 

[4º momento] 
 

P – Eu vou entregar agora uma outra folhinha…O Bruno vai ler então o que 
diz nessa folha. 
Bruno – “Vamos agora prestar atenção à superfície do chão da nossa sala de 
aula”… 
P – Então, vamos todos olhar para o chão…acham que é muito idêntico a 
este [rectângulo representado na folha anterior]? 
Sandra – Não, é maior… Então, “para calcularmos a sua área, qual seria a 
medida que deveríamos utilizar? 
Alunos (Em coro) – O metro quadrado. 
P – Muito bem. Agora, imaginem quantas vezes caberá o metro quadrado na 
superfície do chão da sala. Mas para isso, eu vou dar uma pequena ajuda… 
Então, [na ficha] diz assim: “Imagina quantos m2 cabem na superfície do 
chão. No seu comprimento caberão… então vão imaginar [estimar] … 
atenção, se precisarem de se levantar, levantem-se… Vá, vamos lá a 
despachar, podem-se levantar. 
 

Todos os alunos se levantaram, deslocaram-se pela sala “medindo” o 
comprimento e a largura da sala, utilizando o passo como unidade de medida. 
Gerou-se algum barulho e alguns alunos brincaram com a situação. Passado 
cerca de quatro minutos, a professora pediu aos alunos que dissessem qual o 
valor estimado para as medidas de comprimento e largura da sala. 
 

P – Pronto, já todos fizeram… Daniel, quantos metros tem [a sala]? 
Daniel – 7. 
P – E de largura? 
Daniel – 6. 
 

De seguida, a professora questionou os restantes pares/grupos sobre as suas 
estimativas. A professora registou, no quadro, as duas estimativas propostas: 
 

[estimativa para as medidas da] sala de aula 
 

7 metros  – comprimento 
    6 metros – largura 

 
   6 metros – comprimento 
   6 metros – largura 
 
P – Então, agora peço-vos que, usando a vossa estimativa [para as medidas 
de comprimento e de largura da sala], calculem a área da sala. 
 

[1ª] 

[2ª] 
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Os alunos efectuaram os cálculos mentalmente e começaram a dizer à 
professora o resultado. 
 

Daniel – 42. 
Claúdia – 36. 
P – Calma… já esta feita a “conta” [operação]. Patrícia e companheiros, qual 
é a [estimativa para a] área da sala de aula? 
Patrícia – 36 m2.  
P – Então, quantos quadrados com um metro [de lado] cabem aqui na sala? 
Alunos – (Em coro) 36.  
P – E vocês, Rui? 
Rui – 42 m2 . 
P – Tudo bem… Ó Rui, segundo as tuas medidas, qual é a forma da tua sala 
de aula? 
Rui – Um rectângulo. 
P – Muito bem, e nos outros casos [cuja estimativa é de 36 m2], qual é a 
forma? 
Vários alunos – Quadrado. 
P – Muito bem… Agora (pegando numa fita métrica de 25 m) vamos agora 
calcular a área real da nossa sala de aula.  
 

Vários alunos ao perceberem que se ia medir as dimensões da sala de aula, 
propõem-se como voluntários.  
 

P – Calma, estão a fazer muito barulho…Então, vem o Marcelo e a Vera 
ajudar-me… e a Ritinha regista ali no quadro: área real da sala de aula. 
 

Os alunos mediram primeiro a largura e depois o comprimento da sala. No 
quadro, a Rita fez o seguinte registo: 
 

  Área real da sala de aula 
  comprimento  6,70 m 
  largura  6,80 m 
 

P – Façam o registo na vossa ficha… Agora, vamos calcular a área real da 
sala de aula. É só preciso o quê? 
Rita – Multiplicar o comprimento pela largura. 
P – Isso mesmo, regista aí [no quadro] … então temos 6 metros e 70 
[centímetros] vezes 6 metros e 80 [centímetros] … Claúdia, tens a máquina 
de calcular? 
Claúdia – Sim. 
P – Então diz ali o resultado à Rita. 
Claúdia – 45 ponto 56.  
 

No quadro ficou registado: 
 

    A sala de aula = comprimento x largura  
    A sala = 6,70 m x 6,80 m 
    A sala = 45, 56 m2 

 
P – Reparem no valor que nós estimámos (36 e 42 m2) e vejam a diferença 
em relação à área real… acham que ficámos muito longe da realidade? 
Alunos – Não.  

 
 (Registo de aula A2, 8 de Março) 
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 Estes momentos são apenas dois dos seis momentos de aula, mas são 

elucidativos do modo como esta professora conduziu a aula. Tal como já 

referimos anteriormente, o desenvolvimento da ficha de trabalho foi sempre 

cumprido de acordo com a seguinte sequência: leitura dos enunciados por parte 

de um aluno ou, esporadicamente, pela professora; resolução, a pares, das várias 

questões constantes na ficha; e apresentação e discussão dos resultados em 

grande grupo (turma). Na discussão foi visível a utilização de um discurso pouco 

claro e preciso quer pela professora quer pelos alunos.  

Os diferentes momentos da sequência foram muito semelhantes, quer se 

tratasse do momento de “descoberta” (de que é exemplo o 1º momento) ou de 

exercícios de aplicação (de que é exemplo o 6º momento34).  

 

Na reflexão pós-aula (A2), Ana referiu-se, novamente, às dificuldades em 

gerir o tempo de aula. 
 

Mais uma vez não consegui cumprir tudo o que tinha planeado… apesar de 
ter cumprido mais do que na primeira aula… mas também não estou 
preocupada, prefiro ficar com coisas por cumprir [da planificação diária35] do 
que chegar a meio da aula e ter que improvisar por já ter feito tudo o que 
tinha planeado… regra geral fica sempre qualquer coisa para fazer [da 
planificação diária] … Eu, às vezes, ponho-me a pensar que se calhar dou 
tempo demais para eles pensarem… ou então planeio actividades em 
demasia… não sei… (desabafando) eles também têm pouca autonomia… 
 

 (Reflexão pós-aula A2, 8 de Março) 
 

Quando questionada sobre a razão da reorganização de alguns grupos 

relativamente à última aula, Ana salientou que: 
 

Eu gosto que eles trabalhem em grupo… mas se estão a trabalhar num grupo 
que não gostam por várias razões… é complicado. Eu tive uma aluna que na 
última aula [não observada pelo investigador] que chegou a chorar alegando 
que não conseguia trabalhar com aquele colega… então, decidimos [a 
professora e os alunos] fazer uma nova reorganização dos grupos… mas se 
reparaste só alterámos dois ou três pares. 
 

 (Reflexão pós-aula A2, 8 de Março) 

                                                 
34 Este momento acabou por não ser totalmente desenvolvido – por falta de tempo –, apenas foi 
apresentada a actividade. A sua realização passou para a aula seguinte (aula não observada pelo 
investigador).  
35 Em conversa informal, Ana disse ao investigador que, geralmente, faz planificações diárias que 
não passa para o papel – planificações “mentais”.  
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Quanto à ficha de trabalho, Ana referiu que: 
 

Olha, a ficha de trabalho foi pensada… e feita com base em vários manuais 
escolares, livros didácticos, revistas, … pesquisei também alguns sites… mas 
sinceramente a maior parte das questões são criadas por mim ou adaptadas 
de livros… No entanto, saliento que, dificilmente, faço copy e past das 
actividades, tento dar-lhe sempre um toque pessoal e torná-las mais 
atractivas… uns desenhos, banda desenhada, … 
 

 (Reflexão pós-aula A2, 8 de Março) 
 

 

Na terceira aula observada (A3) – aula de exploração de uma ficha de 

trabalho sobre o cálculo das medidas de área e perímetro de figuras compostas 

(anexo 11) – Ana começou a aula pedindo a uma aluna que “abrisse” a lição. De 

seguida, a professora escreveu o sumário no quadro e, enquanto os alunos o 

registavam no caderno, marcou as faltas e fez uma breve referência ao trabalho 

para casa. Segue-se o episódio que ilustra o início da aula: 
 

Ana entrou na sala e deslocou-se para junto da sua secretária. Colocou a 
pasta no chão e aguardou (cerca de dois minutos) que os alunos se 
sentassem e retirassem os materiais necessários para a aula. 
 

P – Primeiro, bom dia. 
Alunos – (em coro) Boa dia, stôra. 
P – Sónia, vem ao quadro, abrir a lição. 
 

A aluna foi ao quadro, abriu a lição e sentou-se. Após isso, a professora 
dirigiu-se ao quadro e escreveu o sumário, lendo-o em voz alta: 
 

P – O sumário é … “Ficha de trabalho para calcular áreas e perímetros de 
figuras compostas”.    
 

Após a escrita do sumário, a professora questionou a turma (não o fez 
individualmente) sobre a realização do TPC que, desta vez, tinha sido de 
carácter facultativo.    

P – Fizeram o TPC (apenas três ou quatro alunos o tinham feito) … eu tinha 
marcado um trabalhinho… esse trabalhinho, não era obrigatório, [isto é], 
quem quisesse fazer, fazia… quem não quisesse fazer, não fazia… pronto. 

 

(Registo de aula A3, 12 de Abril) 
 

Dez minutos após o início da aula, a professora organizou os alunos a pares 

ou em pequenos grupos de três elementos. De seguida, distribuiu a ficha de 

trabalho em suporte de papel, lendo e esclarecendo aquilo que era pedido em 

cada questão da mesma. Desta vez os alunos tiveram possibilidade de utilizar a 



CAPÍTULO IV – RESULTADOS: ANA 
 
 

 188 

calculadora. Segue-se o episódio que ilustra o modo como a tarefa foi 

apresentada. 
 

A professora distribuiu a ficha de trabalho a cada um dos sete grupos de 
trabalho. De seguida, informou os alunos que podiam arrumar algum do 
material que tinham sobre a mesa e salientou:  
 

P – Agora podem guardar o caderno… ficam só com o lápis e a borracha… 
Olhem, eu, eu vou deixar utilizar a máquina de calcular… 
Alunos – (Em coro) Ah! 
P – Quem não tem máquina de calcular? 
 

Uma vez que a maioria dos alunos não trazia calculadora (15 alunos), a 
professora pediu a uma funcionária que fosse buscar as calculadoras. 
Entretanto, enquanto esperavam, a professora procedeu à leitura das quatro 
actividades (por lapso numeradas na ficha como actividades: 1,2,4 e 5 e não 
como 1,2,3 e 4) e ao esclarecimento de todas as dúvidas relativas ao 
enunciado das mesmas.  
 
[Intervenções audíveis da professora e que foram registadas aquando da 
leitura e esclarecimento de dúvidas] 
 

O que é que se pede aqui nesta [primeira] pergunta? 
Há aí uma medida que não está bem legível… é 80 cm. Perceberam? 
Esta não é a quarta… eu enganei-me, é a terceira… e claro, a quinta passa a 
ser a quarta. 
Entretanto, na quarta actividade [que na ficha é a quinta], temos que calcular 
a área das figuras A, B, C, D, E, F e … a G não ficou muito clara… não 
calculamos a área desta figura, não há problema. 
Aqui [5ª actividade da ficha], a quadrícula é que é a unidade de área a 
considerar … temos que ver quantas vezes essa unidade de área, quadrícula, 
cabe nessas superfícies.  

 

(Registo de aula A3, 12 de Abril) 
 

Durante o desenvolvimento da ficha de trabalho, a professora circulou pela 

sala a fim de auxiliar os vários grupos. A professora não respondeu directamente 

às questões que os alunos lhe formularam, optando por colocar-lhes questões 

que tinham como objectivo guiar o pensamento dos alunos num determinado 

sentido. Segue-se um episódio ilustrativo das questões formuladas pela 

professora: 
 
Num grupo de trabalho havia algumas dificuldades em descobrir a medida de 
comprimento de um dos lados (havia dois lados cujas medidas de 
comprimento não constavam na ficha). 
 

P – Então, o que têm que fazer? 
Helena – Achar o perímetro [da figura].  
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P – Muito bem. Então, têm que… (esperou que os alunos completassem a 
sua frase, o que não aconteceu) … então como é que se calcula o perímetro 
de uma figura? 
Rita – Soma-se todos os lados da figura. 
P – E têm [a medida de comprimento de] todos os lados da figura? 
Helena – Pois, o problema é esse… não sabemos [a medida do comprimento 
d]este lado (apontou para a figura). 
P – Então, este lado mede… (apontou para o lado que media 1,40 m) 
Rita – 1,40 [m]. 
P – Então, esse mede 1,40 m. E este lado… (apontou para o lado que media 
70 cm) quanto mede? 
Rita  – 70 cm. 
P – E então… Vamos “transpor” este lado (o lado cuja medida de 
comprimento correspondia a 1,40 m) para aqui (lado oposto cuja medida de 
comprimento correspondia a 70 cm). Então, ainda não estão a ver o que é 
preciso fazer? 
Rita – Ah! Já percebi… se tirarmos a este lado que mede 1,40 este que mede 
70 cm, ficamos com a medida do lado que não sabíamos. 
P – É isso mesmo, estava difícil… mas tem ainda outro problema! (os alunos 
olharam surpreendidos para a professora) Olhem para as medidas dos lados.  
Rita – Uma está em metros e outra em centímetros. Temos que “reduzir” [à 
mesma unidade] … 
P – Então, vamos lá…continuem. 
 

(Registo de aula A3, 12 de Abril) 
 

Ao circular pela sala, Ana verificou que os alunos estavam com algumas 

dificuldades na resolução da primeira questão subjacente à primeira actividade. 
 

[Intervenções audíveis da professora e que foram registadas] 
 

Ainda estão com dificuldades!?  
Como é que é possível, não saberem calcular a área! 
Que confusão é essa entre perímetro e área? 
Eu não acredito, Rita. Até tu estás com dificuldades? 
 

Vinte e cinco minutos após a professora ter apresentado a tarefa, Ana iniciou 

a discussão relativa à primeira actividade colocada na ficha de trabalho (tal com 

tinha acontecido na segunda aula observada), uma vez que todos os grupos já a 

tinham resolvido. Segue-se o episódio que ilustra a discussão em grande grupo 

(turma):  
 
A professora dirigiu-se ao quadro e dividiu-o em quatro partes, cada uma 
relacionada com as actividades da ficha de trabalho. Na primeira parte 
escreveu o nome de um aluno de cada grupo, concretamente: Patrícia, 
Claúdia, Daniela, Mickael, Daniel, Catarina e Rita. De seguida, questionou os 
vários grupos sobre os resultados obtidos. 
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[1ª questão da 1ª actividade] 
 

P – Então, Patrícia. Na primeira questão, o que é que calcularam? 
Patrícia – O perímetro. 
P – Muito bem. E qual foi o vosso resultado para o perímetro? 
Patrícia – 6,8 m. 
P – Claúdia? 
Claúdia – 6,8 m. 
P – Daniela? 
Daniela – Ó stôra, deu-nos um número diferente… Nós fizemos mal, 
esquecemos de tirar uma parte… 
P – Uma parte? … mas qual parte? 
 

[…] A aluna tentou explicar o que tinham feito, mas a professora não estava a 
compreender a sua explicação. 
 

P – Não te percebo… olha, anda ao quadro, explicar aos teus colegas o 
raciocínio que fizeram. 

 

A professora representou o tampo da secretária no quadro.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

P – Então, Daniela. Vais explicar aquilo que fizeram. Primeiro, com a tua 
mãozinha e o giz vais “passar por cima” das medidas que consideraram para 
calcular o perímetro… rápido, pois estamos a perder muito tempo. 
 

A aluna delineou todos os lados, um a um, da figura. 
 

P – Então, faltam estas duas medidas (apontando para os lados cujas 
medidas de comprimento não constavam na ficha). Que medida colocaste 
aqui?  
Daniela – 2 m. 
P – Se calhar é melhor trabalharmos em centímetros, já que temos aqui três 
medidas em centímetros e apenas uma em metros. Por isso, “reduz” a 
metros! 
 

A aluna revelou algumas dificuldades em referir de metros para centímetros, 
pois em vez de multiplicar por 100, dividiu por 100. Mas com uma pequena 
ajuda da professora (escreveu as medidas de comprimento por ordem 
decrescente do metro até ao milímetro), a aluna chegou aos 200 cm.  
P – E qual é a medida deste lado? 
 

A aluna calculou a diferença entre 140 cm e 70 cm. 
 

P – Daniela, não estou a perceber! Tens aqui... 
Daniela – 140 cm. 
P – Passaste de metros para centímetros. Está bem, continua…Então, dá 70 
cm. Nem era preciso cálculos, isso fazia-se mentalmente! Agora, vais para o 

80 cm 

1,40 m 

120 cm 70 cm 
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lugar e vão calcular o perímetro desta figura… Enquanto aquele grupo acaba 
os cálculos, eu vou apontar os resultados dos outros grupos. (olhou para o 
quadro) Mickael? 
Mickael – 6 ponto 8 [m]. 
P – Daniel? 
Daniel – 6 vírgula 8 [m]. 
P – Catarina?  
Catarina – O mesmo [resultado]. 
P – E, finalmente, a Ritinha? 
Rita – 660 cm. 
P – Ah! Ainda falta o grupo da Daniela. Então, Daniela? 
Daniela – 6,10 m. 
P – Muito bem. Há aqui algumas diferenças… a maioria dos grupos tem o 
mesmo resultado mas o[s] grupo[s] da Daniela e da Rita têm  resultados 
diferentes [dos outros]… vamos lá ver quem tem razão! Daniel, vem aqui ao 
quadro efectuar as “contas” [cálculos]. 
 

O aluno calculou o perímetro da figura. No final, a professora pediu ao aluno 
para expressar o resultado obtido em metros, uma vez que havia resultados 
(apresentados pelos grupos) expressos em metros. No quadro ficou o 
seguinte registo. 
 

   120 cm 
   140 cm 
   200 cm 
     80 cm 
 +  70 cm 
   680 cm = 6,80 m 

 
P – Os grupos da Daniela e da Rita, já viram qual foi o erro? Ritinha? 
Rita – Nós não vimos bem esse lado que tem 80 cm e pensámos que tinha 
70 cm. (A aluna justificou-se, evocando que as medidas estavam pouco 
claras). 
P – Daniela? 
Daniela – Enganamo-nos a fazer a “conta”. 
P – Então foi erro de cálculos... Então, chegámos à conclusão de que medir o 
perímetro é o quê… 
Daniel – Saber quanto mede os lados. 
Bruno – Soma de todos os lados. 
P – É mais ou menos isso… vamos lá escrever aqui no quadro. 
 

No quadro ficou o seguinte registo: 
 

[Cálculo do] perímetro – soma do comprimento de todos os lados de uma 
figura plana. 
 
[2ª questão da 1ª actividade] 
 

P – Então, em relação há segunda questão… quais foram os resultados. 
 

Mais uma vez, a professora questionou cada par/grupo acerca dos resultados 
obtidos, registando-os no quadro (assinalado na coluna a cinzento). No 
quadro ficou o seguinte registo: 
 
 
 



CAPÍTULO IV – RESULTADOS: ANA 
 
 

 192 

Pergunta [actividade] nº 1 
 

Perímetro      Área 
 

 

G[rupo da] Patrícia         6, 8 m 
G[rupo da] Claúdia         6, 8 m 
G[rupo da] Daniela        6,10 m 
G[rupo da] Mickael         6, 8 m 
G[rupo da] Daniel           6, 8 m 
G[rupo da] Catarina        6, 8 m 
G[rupo da] Rita             660 cm 

      2,8 m2 

      1,96 m2 

      0,152 m2 

      2,1 m2 

      1,96 m2 

      1,96 m2 

      9,8 m2 

 

 
P – Mais uma vez, temos resultados diferentes… Ó Daniel, vem ao quadro… 
Repara na figura que representa o tampo da secretária que o menino leva na 
mão… pinta, por favor, a figura (desenhada, no quadro, pela professora 
aquando da questão anterior). 
 

O aluno pintou, com o giz, a superfície da figura. A professora continuou: 
 

P – Então o que é que tu acabaste de pintar? 
Daniel – A área [da figura]. 
P – Diz-me uma coisa, vocês aprenderam a calcular a área de que figuras? 
Daniel – Quadrados e rectângulos. 
P – Olhando para essa figura, ela nem tem a forma de um quadrado nem de 
um rectângulo… Então, o que é que tu podes fazer a essa figura para … se 
calhar ela é composta (voz alta), é formada por quadrados e rectângulos. 
Então vamos tentar decompô-la, “dividi-la” em quadrados ou rectângulos. 
 

O Daniel decompôs a figura em dois rectângulos. No quadro ficou o seguinte 
registo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P – Então, “dividiste” a figura em dois rectângulos. A este [rectângulo] vamos 
chamar figura 1 (escreveu no interior F1 – ver figura anterior) e ao outro, figura 
dois (escreveu no interior F2 – ver figura anterior) … Agora, vamos calcular a 
área dessas figuras… Como é que se calcula a área de um rectângulo? 
Daniel – Comprimento vezes largura. 
P – Então, vamos lá calcular… deixa-me só ajudar-te com o início (a 
professora escreveu no quadro AF1 e AF2). 
 

Após algumas dificuldades demonstradas pelo aluno no domínio da tabuada, 
a professora solicitou ajuda à turma: 
 

P – Então, Daniel, oito vezes sete. 
Daniel – 49. 
P – 49? Ai a tabuada! Meninos, quanto é oito vezes sete? 

 F1
 F2

80 cm 

1,40 m 

120 cm 
70 cm 
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Alguns alunos – 56.  
P – Daniel, tens que estudar a tabuada… e agora? 
Daniel – É só acrescentar zeros. 
P – Explica lá isso melhor…  
Daniel – É assim, quando temos multiplicações com números [inteiros] que 
terminam em zero, não é preciso efectuar a “conta”… basta multiplicar os 
números que não são zeros e depois somar os zeros dos dois números …  
P – Explica aí na primeira multiplicação… podes sublinhar [os algarismos]. 
Daniel – Primeiro, multiplicamos 8 vezes 7 que dá 56 (riso) … depois este 
zero (sublinhou o zero do factor 80) mais este zero (sublinhou o zero do factor 
70) dá dois zeros … que acrescentamos ao resultado (sublinhou os zeros do 
produto) e temos 5600. 
P – Não sabes a tabuada! Mas sabes fazer multiplicações com números 
múltiplos de 10 e 100…  
 

No quadro ficou o seguinte registo: 
 

A F1 = (80 x 70) cm2 = 5600 cm2  
A F2 = (200 x 70) cm2 = 14000 cm2  

  
Após este registo, o aluno vai para se sentar e a professora interpela-o. 
 
P – Onde vais, Daniel. Já acabaste? 
Daniel – (O aluno mostrou-se surpreendido, olhou para o quadro) Esqueci-me 
de somar [as medidas de área dos dois rectângulos].  
 
O Daniel regressou ao quadro e efectuou esse último cálculo. No final, a 
professora pediu ao aluno para expressar o resultado obtido em metros 
quadrados, uma vez que todos os resultados (apresentados pelos grupos) 
estavam expressos em metros quadrados. No quadro ficou o seguinte registo. 
No final, a professora pediu ao aluno que convertesse os centímetros em 
metros quadrados, uma vez que todos os grupos tinham respondido nessa 
unidade de medida de área.  
 

No quadro ficou o seguinte registo: 
 

14000 cm2 
+  5600 cm2  
  19600 cm2   =  1,96 m2 

 

P – Então, como é que se calcula a área?... Se for um quadrado… 
Alunos – Lado vezes lado.  
P – E se for um rectângulo? 
Alunos – Comprimento vezes largura. 
P – Então, vamos escrever aqui no quadro as fórmulas [do cálculo da medida 
de área de um quadrado e de um rectângulo].  
 

No quadro ficou o seguinte registo: 
 

Área  quadrado = l[ado] x l[ado]  
  rectângulo = c[omprimento] x l[argura]   
 

P – Finalmente, acabámos a primeira pergunta … (olhou para o relógio) O 
quê! Só faltam dez minutos! Isto não pode ser, perdemos muito tempo com 
“coisas” que vocês já deveriam saber e depois falta-me o tempo… vamos lá, 
rapidamente, resolver a segunda [questão]. 
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Os alunos envolveram-se na realização da segunda questão – cálculo da 
medida de área de um quadrado. Entretanto, após quatro minutos, uma aluna 
informou a professora: 
 

Helena – Stôra, não se esqueça que temos que sair às 13[h] e 25[min.] 
P – Ah! Pois. Já me estava a esquecer… Sendo assim, dizem os vossos 
resultados e na próxima aula continuamos. Então, vamos lá… Patrícia, qual é 
a área do quadrado? 
Patrícia – 2500 cm2. 
P – Claúdia? 
Claúdia – 2500 cm2. 
[…] 
A professora pediu aos grupos de trabalho que comunicassem, ao grande 
grupo (turma), os resultados obtidos: foram apresentados dois resultados: 
2500 cm2 e 25 m2. Perante isto, a professora acabou a aula dizendo: 
 

P – Na próxima aula temos que ver esse resultado, Daniela (o único grupo a 
propor como resultado: 25 m2). Pois parece que não está correcto! … Até 
amanhã. 
 

(Registo de aula A3, 12 de Abril) 
 

Na reflexão pós-aula (A3), Ana referiu: 
 
Sinceramente, [a aula] podia ter corrido melhor… acho que a tarefa era 
interessante, o trabalho desenvolvido em grupo era o mais correcto, … não 
sei … acabo sempre por perder algum tempo “precioso” para as restantes 
questões… viste, tinha planeado a realização e discussão de quatro questões 
e apenas ficámos pela [realização e apresentação de resultados da] segunda 
[questão] … acabo sempre por ter que fazer revisões de conhecimentos que 
eles já deveriam dominar… viste o caso da tabuada, eles não a dominam e 
depois demoram muito tempo, apesar de eu hoje ter deixado utilizar a 
calculadora. 
 

(Reflexão pós-aula A3, 2 de Março) 
 

Relativamente ao uso da calculadora (relembremos que a professora disse 

que não a costuma utilizar nas suas aulas, inclusive mostrou alguma relutância 

sobre as vantagens da sua utilização nas aulas de matemática), Ana explicou: 
 

Olha, como te disse não sou uma acérrima defensora da utilização da 
calculadora nas aulas [de matemática] … mas, como viste, eles revelam 
muitas dificuldades nos cálculos, na tabuada, … e, por vezes, eles sabem o 
que têm que fazer mas como não dominam as técnicas de cálculo, não saem 
dali… por isso, de vez em quando, utilizam-na.   

(Reflexão pós-aula A3, 2 de Março) 
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Todas as aulas observadas decorreram num ambiente de trabalho 

agradável e ao mesmo tempo tranquilo, apesar de haver um aluno (Marcelo) que, 

por vezes, tentava perturbar o normal funcionamento da aula.  
 

[Intervenções audíveis da professora e que foram registadas] 
 

Marcelo, já te mandei calar! 
Chamas-te, Daniela? Espera pela tua vez. 
Marcelo, cala-te e toma atenção! 
Marcelo, isto é um trabalho de grupo… é para todos participarem e tu não és 
excepção.  
 

Os trabalhos propostos pela professora foram realizados num ambiente em 

que todos os intervenientes manifestavam à-vontade e uma relação de alguma 

informalidade. A interacção dominante foi entre a professora e os alunos, sob a 

forma de diálogo, quer numa relação individualizada (quando um aluno era 

chamado ao quadro), quer numa relação professora-turma (partilha e discussão 

do trabalho realizado no âmbito das tarefas apresentadas). No entanto, também 

houve momentos em que os alunos dialogaram e discutiram algumas ideias entre 

si (realização das tarefas em grupo).  

No decurso das aulas observadas, Ana interveio frequentemente, colocando 

questões aos alunos, esclarecendo as suas dúvidas e orientando-os na resolução 

das tarefas e, por fim, sistematizando as ideias principais do trabalho 

desenvolvido. Assumiu o papel de organizadora da sequência da aula mas com a 

preocupação de apoiar, orientar e tirar dúvidas aos alunos o que, por vezes, fez 

com que a execução das tarefas demorasse mais tempo do que o planeado.  

Os alunos evidenciaram respeito e amizade pela professora. Seguiram o 

que a professora dizia ou fazia, respondendo às suas solicitações, fazendo 

comentários e anotando, no caderno, o que era registado no quadro. Durante a 

resolução das tarefas propostas, os alunos trocavam impressões com os outros 

colegas de grupo, recorrendo à professora para esclarecer dúvidas ou confirmar 

resultados a que iam chegando: 
 

[Intervenções audíveis dos alunos e que foram registadas] 
 

(Discussão entre alunos do mesmo grupo) Não é assim, Bruno! Temos que 
contar os triângulos [unidade de área considerada] que cabem na figura 
[representação do pavimento da cozinha do João]. 
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Linhas é na horizontal e colunas é na vertical, acho eu! Chamamos a stôra. 
Stôra, podia chegar aqui se faz favor. 
Ó stôra, na primeira [questão da ficha de trabalho] é para calcular o 
perímetro, não é? 
Ó stôra, [a primeira questão da ficha de trabalho] dá 6,8 [m]. (a professora 
levantou os ombros e não respondeu) 
 

Nas aulas observadas da Ana, foram propostas tarefas de dois tipos – 

actividades de exploração e resolução de exercícios –, que tinham objectivos 

distintos, no que diz respeito à actividade matemática que proporcionam aos 

alunos: explorar, estimar, aplicar, relacionar, … foram alguns dos aspectos com 

os quais os alunos foram confrontados nestas aulas. As tarefas propostas foram, 

globalmente, desenvolvidas em três etapas: (1) introdução – oralmente, pela 

professora, e em suporte de papel; (2) desenvolvimento – os alunos realizaram 

autonomamente as questões subjacentes às tarefas e a professora ia-os 

questionando e orientando; e (3) conclusão/discussão – os alunos apresentaram 

as estratégias e os resultados obtidos, partilhando-os e confrontando-os com os 

dos outros colegas. A professora incentivou (questionando os alunos) e moderou 

(controlando as interacções dos alunos).  

No que diz respeito aos modos de trabalho, as tarefas propostas foram 

sempre realizadas em grupo (pares ou de três elementos) e discutidas em grande 

grupo (turma). Nas aulas observadas também foi evidente a utilização de diversos 

recursos materiais, nomeadamente: fichas de trabalho, régua, quadro e giz 

(todas as aulas), pentaminós (aula A1) e fita métrica (aula A2) e calculadoras 

(aula A3). 

 
 

 

Síntese 
 

Ana tem cinquenta e quatro anos de idade e trinta anos de serviço. Pelo que 

confessou, ser professora não era uma das opções previstas para o seu futuro 

profissional. A sua preferência passou pelo curso superior de contabilidade. No 

entanto, três anos após a conclusão da sua licenciatura, decidiu leccionar a 

disciplina de Matemática ao actual terceiro ciclo (7º, 8º e 9º anos). Mais tarde fez 

a profissionalização e começou a leccionar no actual segundo ciclo (5º e 6º anos). 
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Desde então tem leccionado neste ciclo de ensino. Actualmente é professora do 

quadro de escola onde se fez o estudo.  

Acerca dos documentos que enquadram a reorganização curricular, Ana 

considera-os muito positivos em alguns aspectos, dos quais destacou: (i) o 

desenvolvimento de competências para “garantir uma formação pessoal e social 

dos alunos” e (ii) a autonomia dada às escolas e aos professores (conselho de 

turma) na adequação do currículo nacional ao contexto de cada escola e de cada 

turma (através do PCE e do PCT), respectivamente. 

Para Ana, o currículo prescrito é importante. Tem em relação a ele, uma 

opinião favorável, em especial, sobre o documento “Currículo Nacional do Ensino 

Básico – Competências Essenciais”, concordando “com todos os aspectos que 

são lá referidos” (Entrevista – 28 de Novembro). No seu discurso, Ana pareceu 

aceitar, compreender e defender as novas orientações curriculares inerentes ao 

documento “Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais”, 

contudo, referiu que tem dificuldades na implementação de algumas das 

orientações, em particular, no que respeita a algumas experiências de 

aprendizagem (resolução de problemas, actividades de investigação, realização 

de projectos e jogos). Realçou ainda que estas orientações trazem uma maior 

responsabilidade aos professores mas também alguns constrangimentos que, na 

sua opinião, só serão possíveis de superar a longo prazo, através de orientações 

mais concretas, de melhores condições de trabalho e, principalmente, de 

formação contextualizada.   

Enquanto professora de Matemática, Ana considerou que o seu papel deve 

ser o de uma promotora de tarefas significativas (de que é exemplo a resolução 

de problemas), uma orientadora dos trabalhos dos alunos e, principalmente, uma 

comunicadora: “[…] Eu tenho sempre a preocupação que estou a comunicar com 

eles de forma clara, em que procuro que o aluno participe e se sinta motivado e 

activo na aula…” (Entrevista – 28 de Novembro). No entanto, essa sua 

preocupação não transpareceu nas suas práticas de ensino, dado que foram 

visíveis, em várias situações (de que são exemplos: quando a professora falou 

que os alunos iam utilizar dois pentaminós para construir uma figura, apenas no 

caso de um grupo (grupo do Marco) isso foi visível, pois os outros grupos tinham 
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apenas dois exemplares de um mesmo pentaminó; a exploração do que é um 

pentaminó não foi suficientemente precisa pois não foi bem explicado o que era 

um pentaminó36; o modo como a professora utiliza o termo “conta” em vez de 

operação; entre outras) o uso de uma linguagem pouco clara e pouco precisa. 

Relativamente às principais influências nas suas práticas referiu como 

influência primeira o diálogo com colegas; em segundo, as decisões tomadas em 

reuniões de Departamento e em terceiro, o documento das competências. Quanto 

ao programa de Matemática (que a professora colocou como a oitava principal 

influências nas suas práticas), este assume um papel de referência (tal como o 

documento das competências) apenas, no início do ano lectivo, para a elaboração 

da planificação de departamento (currículo programado). 

Relativamente às práticas de ensino da Ana, podemos caracterizá-las 

segundo vários aspectos, nomeadamente: (i) estrutura e organização da aula; (ii) 

tarefas; (iii) ambiente de sala de aula; (iv) papel da professora e alunos; (v) 

produção matemática dos alunos e (vi) exploração e utilização de recursos 

materiais. 

No que diz respeito à estrutura e organização da aula, todas as aulas 

observadas seguiram, basicamente, a mesma estrutura que pode ser descrita de 

acordo com a seguinte sequência: rotina organizativa – introdução da tarefa 

principal – resolução e discussão, em alternância, das várias questões 

subjacentes à tarefa principal. A rotina organizativa foi sempre cumprida de 

acordo com a seguinte sequência: marcação de faltas; escrita do sumário; 

verificação e correcção do trabalho para casa (TPC). No contexto da 2ª fase, era 

apresentada a tarefa central oralmente, pela professora, e em suporte de papel 

pela professora. No âmbito da 3ª fase, os alunos realizavam, revezadamente, as 

questões subjacentes às diversas actividades propostas na tarefa principal, isto é, 

após a realização e discussão do trabalho desenvolvido relativamente a uma 

questão passava-se à realização da seguinte, e assim sucessivamente.  

Relativamente às tarefas matemáticas, Ana disse (na entrevista) que 

privilegiava, nas suas aulas, a resolução de problemas do quotidiano. No entanto, 

as tarefas propostas nas aulas observadas foram predominantemente orientadas 
                                                 
36 Um pentaminó é uma figura plana que têm cinco quadrados ligados entre si de tal modo que 
cada dois têm pelo menos um lado em comum. 
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para a aquisição, aplicação e reprodução de conhecimentos, regras e 

procedimentos matemáticos – resolução de exercícios –, embora, também tenha 

sido proposta uma tarefa “exploratória” (o caso da utilização dos pentaminós para 

os alunos chegarem aos conceitos de figuras equivalentes e figuras 

geometricamente iguais). 

O ambiente de trabalho dentro da sala de aula foi agradável e descontraído, 

caracterizado por um clima onde os alunos parecem sentir-se à vontade e onde 

têm possibilidade de intervir quando consideram dever fazê-lo. 

No que diz respeito ao papel da professora e dos alunos, Ana assumiu o 

papel de uma questionadora, organizadora e orientadora dos trabalhos dos 

alunos. Os alunos mostraram-se empenhados na realização das várias questões 

subjacentes às tarefas propostas e participaram no discurso de aula respondendo 

às solicitações da professora. Na discussão das tarefas, os alunos eram 

convidados a apresentar à turma os resultados a que tinham chegado, bem como 

as estratégias de resolução seguidas. No entanto, algumas questões formuladas 

e a orientação dada pela professora guiaram o pensamento dos alunos segundo a 

linha de raciocínio da própria professora, não havendo exploração em 

profundidade de estratégias alternativas de resolução. 

Quanto à produção matemática dos alunos, foram vários os produtos 

desenvolvidos. Esses produtos foram alvo de partilha e discussão, inicialmente 

em pares ou pequeno grupo (três elementos) e posteriormente em grande grupo – 

turma. Foram confrontadas os resultados obtidos e, também, as estratégias 

utilizadas pelos alunos. Foi, sobretudo, evidente a preocupação da professora em 

confrontar os vários resultados obtidos, registando-os, no quadro, para que todos 

os pudessem mais facilmente visualizar. Foi também notória a preocupação da 

professora em fazer e escrever no quadro registos conclusivos focados, em 

particular, em definições e em procedimentos de cálculo. Ao fazê-lo, procurou 

integrar ideias expressas pelos alunos. Em alguns casos verificou-se que os 

registos conclusivos continham incorrecções científicas (de que é exemplo: a 

definição de um quadrado apenas como um “figura que tem os comprimentos dos 

[quatro] lados todos iguais”, é de notar que o losango também tem quatro lados 

com a mesma medida de comprimento e não é um quadrado). 
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Relativamente à exploração e utilização de recursos materiais, Ana é da 

opinião que os materiais são facilitadores de aprendizagem, permitindo a 

concretização, isto é, “serve[m] para que o aluno passe do abstracto para o 

concreto” (Entrevista – 28 de Novembro). Neste sentido, nas aulas observadas 

foram usados os seguintes recursos materiais: quadro, giz, fichas de trabalho, 

pentaminós, calculadoras e uma fita métrica (num caso pontual utilizada por dois 

alunos). As novas tecnologias são reconhecidas por Ana como importantes para o 

ensino da Matemática mas, não foram utilizadas durante as aulas observadas. 

Quanto aos manuais escolares, apesar de reconhecer a sua importância, estes 

apenas são uma das várias referências (de que são exemplo: sites, livros 

didácticos, revistas, …) para a elaboração das tarefas implementadas na aula. O 

manual adoptado, nunca foi utilizado em contexto de sala de aula durante as 

aulas observadas.  
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CAPÍTULO V – CONCLUSÃO 
 

 

Este capítulo está organizado em quatro subcapítulos. No primeiro, faz-se 

uma síntese conclusiva dos resultados tendo em conta as questões de 

investigação. No segundo subcapítulo, aponta-se um conjunto de implicações 

resultantes do estudo. No contexto do terceiro, apresentamos algumas limitações 

inerentes a um estudo desta natureza. E, por fim, referimos algumas questões 

que podem servir de ímpeto para investigação educacional futura. 

 

 

5.1 - Conclusões do estudo 
 

O presente estudo teve como principal finalidade conhecer e compreender 

as perspectivas de três professores de Matemática do 2º CEB acerca do currículo 

prescrito de Matemática, das suas práticas de ensino e das principais fontes de 

influência nas suas práticas, bem como caracterizar as suas práticas de ensino 

(currículo em acção), identificando (des)continuidades entre estas e as 

perspectivas das professoras e com o próprio currículo prescrito.  

De acordo com a finalidade enunciada formularam-se as seguintes 

questões: 

1) Qual a visão de professores do 2º CEB acerca: 

(i)  do currículo prescrito de Matemática? 

(ii) das suas práticas de ensino? 

(iii) das principais influências nas suas práticas de ensino? 

2) Quais as características das práticas de ensino da matemática de 

professores do 2º CEB? 

3) Qual a relação entre o currículo real e o currículo prescrito?  
 

As conclusões que a seguir se apresentam procuram responder a cada uma 

das questões do estudo. Ao fazê-lo, procurar-se-á, sempre que possível, 

estabelecer paralelos com resultados de outras investigações da mesma natureza 

e no mesmo âmbito. 
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5.1.1 - A visão das professoras acerca do currículo prescrito de 
Matemática 

 

O actual Currículo Prescrito de Matemática surgiu na sequência da 

Reorganização Curricular do Ensino Básico, implementada no ano lectivo de 

2001/2002. Tendo em consideração documentos que enquadram tal 

reorganização curricular, em particular o Decreto-Lei 6/2001 e o documento 

“Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais” (Ministério da 

Educação, 2001), as professoras afirmaram concordar com os fundamentos 

defendidos nestes documentos, salientando como aspectos positivos: (i) a 

dimensão local do currículo; (ii) a criação de três áreas curriculares não 

disciplinares; (iii) a introdução de tempos lectivos de noventa minutos e (iv) a 

orientação do currículo para o desenvolvimento de competências. 

No entanto, as professoras sublinharam a ideia que “as reformas não se 

fazem por decreto”, apontando alguns aspectos que condicionam e dificultam a 

concretização das actuais orientações curriculares, nomeadamente: (i) pouca 

participação dos professores nas decisões relativas ao currículo (a nível macro); 

(ii) falta de formação contínua para os professores no âmbito desta temática; (iii) 

falta de material didáctico; (iv) a predisposição dos alunos para a aprendizagem 

(v) a extensão do programa e o seu desajustamento relativamente às novas 

orientações curriculares (lógica de ciclo e desenvolvimento de competências). 

 
Significado do currículo. As professoras referiram que os documentos 

“Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais” e o programa 

de Matemática (principais documentos que enquadram o currículo prescrito) são 

identidades distintas. Inclusive, consideraram haver algumas desarticulações 

entre eles, das quais destacaram: as finalidades – o desenvolvimento de 

competências no currículo nacional e o desenvolvimento por objectivos no 

programa; o número de temas: quatro no currículo nacional e oito no programa; o 

grau de autonomia dos intervenientes – maior no currículo nacional.  

As professoras realçaram ainda a importância de se poder adaptar o 

currículo nacional à escola (através do Projecto Curricular de Escola) e, em 

particular, ao contexto de cada turma (através do Projecto Curricular de Turma). 
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Assim, as professoras parecem encarar o currículo prescrito de uma forma 

abrangente, como um projecto curricular flexível e contextualizado, considerando-

-o como um elemento curricular basilar na formação integral do aluno.  

 

O processo de ensino-aprendizagem. As professoras consideraram que a 

visão que está inerente ao processo de ensino/aprendizagem no actual currículo 

nacional de matemática do Ensino Básico é mais exigente tanto para o professor 

como para os alunos. Para estas professoras, há uma mudança de um modelo 

educacional tradicional baseado na aprendizagem por transmissão para um 

modelo onde os alunos participam como aprendentes activos e construtores do 

seu próprio saber. Como salientou Beatriz: 
 

O papel do professor que se limita à transmissão de conhecimentos através 
de exercícios rotineiros que os alunos assimilam não está presente nesta 
visão [do currículo nacional do ensino básico]. O professor deve promover 
actividades significativas aos alunos, como aquelas que vêm no [documento] 
currículo [nacional do ensino básico: resolução de problemas, actividades de 
investigação, realização de projectos e jogos], para que eles possam 
envolver-se e possam desenvolver capacidades importantes como: 
conjecturar, procurar regularidades, criticar, argumentar, … generalizar, … E 
essas actividades devem estar relacionadas com o dia-a-dia dos alunos e 
ainda devem ser auxiliadas com a manipulação de vários materiais! … Deste 
modo, devem ser os alunos a construir o seu próprio conhecimento 
matemático e não limitarem-se a ouvir, a passar e a reproduzir aquilo que o 
professor transmite… 
 

(Entrevista, 31 de Outubro) 
 

Estas professoras têm a percepção que os princípios defendidos neste 

documento (Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais) 

vêm reforçar a introdução de mudanças na cultura e prática dos professores37.  
Apesar das três professoras referirem que, de acordo com o enunciado no 

currículo, os alunos devem ser envolvidos em diferentes tipos de tarefas, incluindo 

resolução de problemas, actividades de investigação, …, nem todas evidenciaram 

o mesmo sentir em relação às mesmas. Por exemplo, enquanto que a professora 

                                                 
37 O Relatório Matemática 2001 (APM, 1998) evidencia que muitas das orientações curriculares 
não têm expressão efectiva no dia-a-dia escolar. A exposição do professor e a realização de 
exercícios continuam a dominar as práticas profissionais, faltando a diversificação de tarefas, a 
contextualização das situações de aprendizagem, o elemento desafiante e as oportunidades de 
discussão aprofundada visando os objectivos de ordem superior. 
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Beatriz considerou que o professor deve envolver os alunos na realização dos 

diferentes tipos de tarefas mencionados no currículo, a professora Carla (p. 131) 

afirmou “…aquilo é uma sugestão não quer dizer que tenha que ser uma 

obrigatoriedade a cumprir”. 

 

 

5.1.2 – A visão das professoras acerca das suas práticas de ensino 
 

As professoras referiram que há vários aspectos a considerar para que uma 

aula de Matemática seja bem conseguida. Beatriz salientou a importância da 

natureza e o interesse das tarefas propostas, bem como a manipulação de uma 

grande diversidade de recursos materiais. Carla e Ana destacaram o ambiente de 

sala de aula. Para estas professoras é importante que os alunos estejam 

motivados e haja interacção entre os alunos e entre estes e a professora.  

Relativamente aos aspectos que mais valorizam na aprendizagem da 

Matemática, as professoras realçaram o desenvolvimento de capacidades 

transversais, nomeadamente: espírito crítico, argumentação, raciocínio lógico e 

criatividade. No que se refere aos aspectos menos valorizados, Beatriz e Carla 

referiram a memorização e técnicas de cálculo de lápis-e-papel. Por seu turno, 

Ana considerou que, globalmente, todos os aspectos são importantes. 

Quanto às experiências de aprendizagem a privilegiar na sala de aula, as 

professoras afirmaram usar tarefas de natureza diversa. Beatriz e Carla indicaram 

as actividades de investigação (natureza mais aberta) e a resolução de exercícios 

(natureza estruturada) como tarefas que privilegiam nas suas aulas. Carla ainda 

referiu os jogos como um tipo de actividade que privilegia nas suas aulas. No 

entanto, nos seus discursos, a tarefa que parece ter o papel hegemónico nas 

suas práticas de ensino é a resolução de problemas (única tarefa referida pelas 

três professoras).  

No que diz respeito aos modos de trabalho, todas referiram usar 

preferencialmente o trabalho a pares e em pequeno grupo. Contudo, salientaram 

que a decisão quanto ao modo de trabalho a usar em sala de aula depende do 

tipo de tarefa em questão. 
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Em relação à forma como organizam, habitualmente, a sala de aula, Beatriz 

e Ana mencionaram a disposição em forma de U. Já Carla disse que não tinha 

qualquer tipo de preferência pela forma da organização da sala, utilizando a 

disposição das mesas e das cadeiras tal como as encontra. 

Relativamente aos recursos materiais, as professoras expressaram a opinião 

que estes são um aspecto facilitador da aprendizagem. Nesta óptica, referiram 

que utilizam uma diversidade de recursos materiais: quadro, giz, manual, fichas 

de trabalho, colectânea de problemas, retroprojector, material estruturado (modelo 

de sólidos geométricos, tangram, …), calculadora, entre outros.  

Quanto à comunicação nas suas aulas, as professoras realçaram que os 

alunos têm que intervir activamente no discurso de aula, explicando e 

argumentando as suas opiniões.  

No que diz respeito à gestão do tempo de aula, as professoras salientaram 

que são flexíveis, pois esta depende de diversos factores: do tipo da tarefa a 

desenvolver, do ritmo de trabalho dos alunos, das dificuldades apresentadas 

pelos alunos, …  

 

 

5.1.3 – A visão das professoras acerca das principais influências nas 
suas práticas de ensino 

  

A configuração curricular é influenciada por uma diversidade de aspectos. 

Esses aspectos não se reflectem todos de igual forma, nem com igual peso, nem 

sequer representam o mesmo para diferentes professores (Canavarro, 2003).  

As professoras apontaram os mesmos factores de influência nas suas 

práticas curriculares, mas ordenando-os de modo diferente. Para Beatriz, a 

principal influência nas suas práticas de ensino é a experiência anterior. Por sua 

vez, Carla apontou as decisões de departamento, porque “visam a realidade do 

nosso meio, escola, alunos”. Por seu lado, Ana indicou o diálogo com os colegas, 

salientando a sua importância “na medida que há troca de ideias, há troca de 

actividades e de material, há uma reflexão sobre as actividades desenvolvidas 

feitas com sucesso ou não […]”. 



CAPÍTULO V – CONCLUSÃO 

 206 

As professoras identificaram o currículo prescrito – em particular o 

documento “Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais” –, 

como um elemento que influencia as suas práticas de ensino. De um modo mais 

específico, Beatriz, Ana e Carla referiram que este documento constituía, 

respectivamente, o segundo, o terceiro e o quarto aspecto que mais influencia as 

suas práticas de ensino. 

As três professoras mencionam também como um factor que influencia as 

suas práticas de ensino o currículo programado pelo Departamento de Ciências 

Exactas e da Natureza. A este respeito salientaram o trabalho do departamento 

em torno da discussão do currículo nacional, o qual constitui o ponto de partida 

para a planificação do departamento. Como salientou Carla: “Mais uma vez, aqui, 

digo-lhe que a minha principal orientação é a planificação do departamento 

porque trata-se de uma adaptação do programa [de Matemática] com o currículo 

[Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais ” (Entrevista, 15 de 

Novembro). 

Estes resultados contrariam, de algum modo, a ideia de que o professor não 

conhece o programa e que prepara as suas aulas unicamente guiado pelos 

manuais escolares (Gimeno-Sacristán, 2000; Pacheco, 2001). De facto, não só as 

professoras revelaram conhecimento do currículo prescrito, como o manual 

escolar não assumiu um papel dominante como factor de influência das práticas 

de ensino das professoras do estudo. 

 

 

5.1.4 – As práticas lectivas das professoras – currículo em acção 
 

Para caracterizar as práticas de ensino das professoras, tivemos em conta 

aspectos como: (i) a organização da aula, (ii) as tarefas propostas, (iii) os modos 

de trabalho, (iv) o papel do professor e do aluno, (v) a produção matemática dos 

alunos, (vi) o ambiente e a (vii) exploração e utilização de recursos didácticos. 

De um modo geral, a estrutura da aula foi basicamente análoga em todos 

os casos. Havia uma rotina inicial que consistia na escrita do sumário e na 

correcção do trabalho de casa. Depois, as professoras forneciam a tarefa central, 

geralmente, através de uma ficha de trabalho. De seguida, os alunos realizavam a 
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tarefa proposta (aos pares ou em pequenos grupos de 3 ou 4 elementos), 

enquanto as professoras circulavam pela sala com o propósito de orientar e 

esclarecer dúvidas colocadas pelos alunos. Em seguida, era feita a discussão dos 

resultados obtidos e das estratégias utilizadas em grande grupo (turma). Era 

através desta partilha e discussão que surgiam oportunidades de (re)construção 

de conhecimentos, que no final da aula eram sistematizados pelas professoras 

com a ajuda dos alunos.  

Este tipo de estrutura de aula, distancia-se, de certa forma, do binómio 

exposição-prática que tem sido referido em várias investigações, de que são 

exemplo Guimarães (1988), Canavarro (1993), Curado et al. (2003) e Menezes 

(2003). Por um lado, não há um momento explícito de exposição por parte das 

professoras e, por outro, a grande parte do tempo de aula é dedicado ao 

desenvolvimento da tarefa.  

As professoras valorizaram e privilegiaram como modos de trabalho, o 

trabalho a pares ou em pequeno grupo (nomeadamente durante a realização das 

tarefas) e, ainda, o trabalho em grande grupo (sobretudo aquando da discussão 

do trabalho realizado no âmbito das tarefas propostas). 

O tipo de estrutura da aula dominante, bem como os modos de trabalho 

privilegiados parecem contrariar a matriz essencialmente transmissiva de ensino-

aprendizagem, relatada em alguns estudos – apresentação dos conteúdos 

(conceitos e procedimentos) de modo mais ou menos explícito pelo professor, 

seguida da resolução de exercícios de aplicação (Ponte e Santos, 1998) com 

vista, sobretudo, à mecanização da informação transmitida. As professoras 

evidenciaram a preocupação em potenciar as interacções entre os alunos, o que 

é mais compatível com o promover aspectos ligados a competências, 

nomeadamente, de raciocínio e de comunicação. 

Apesar disso e centrando a atenção nas tarefas (conforme anexos), verifica-

-se que as propostas pela professora Beatriz são menos estruturadas e mais 

abertas, comparativamente com as propostas pelas duas outras professoras. 

Nestes dois últimos casos surgem mais situações que correspondem a exercícios. 

Embora com ênfases diferentes, as tarefas propostas (nos três casos) incluem 

situações focadas no definir (por exemplo: definir figuras equivalentes), 
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recorrendo, sobretudo, a questões para completar (que segundo Ribeiro (1990) 

são questões de baixo nível cognitivo). 

As professoras criaram um ambiente de sala de aula caracterizado pela 

empatia e respeito-mútuo. Este ambiente onde os intervenientes se sentem à 

vontade, se respeitam mutuamente e evidenciam disposição para considerar 

seriamente as ideias uns dos outros, é um ambiente favorável para a existência 

de comunicação propiciadora de aprendizagem (Ponte e Serrazina, 2004). De 

facto, denotou-se, por parte das professoras uma preocupação em envolver todos 

os alunos no trabalho de aula, procurando desenvolver aspectos cognitivos mas 

também aspectos afectivos, nomeadamente as atitudes de respeito-mútuo, 

responsabilidade e autonomia.  

As professoras assumiram nas suas práticas o papel de orientadoras, 

moderadoras e sistematizadoras do trabalho dos alunos. Houve uma 

preocupação em incentivar os alunos a participar e a verbalizar o que faziam, 

convidando-os a interagir com a professora e com os outros alunos, de modo a 

explicitarem o que fizeram, como e porquê. Denota-se, portanto, uma 

preocupação em atribuir aos alunos um papel activo no processo de construção 

do seu conhecimento matemático, formulando questões e discutindo as suas 

ideias. 

Foram vários os produtos desenvolvidos ao longo das aulas observadas. 

Esses produtos foram alvo de partilha e discussão em grande grupo (grupo 

turma), onde foram confrontadas os resultados e/ou as conclusões obtidas e, 

também, as estratégias utilizadas pelos alunos.  

Durante as aulas observadas, as professoras recorreram ao uso de material 
diverso, nomeadamente: fichas de trabalho, quadro, giz, tangram, calculadora, 

pentaminós, retroprojector, acetatos, colectânea de problemas e papel 

quadriculado. O material mais utilizado foram as fichas de trabalho elaboradas 

pelas professoras (construídas e adaptadas a partir de diferentes fontes, 

nomeadamente livros didácticos, sites, outros manuais para além do adoptado), o 

quadro (local privilegiado para as professoras fazerem a sistematização com 

ajuda dos alunos), a régua e a calculadora (embora a calculadora tenha sido 

utilizada com frequência bem diferente pelas várias professoras – Ana e Carla 
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usaram-na pontualmente e Beatriz regularmente). Estas foram utilizadas com dois 

propósitos base: (i) realizar cálculos simples (frequentemente) e (ii) efectuar 

explorações (raramente).   

O recurso a materiais manipuláveis (tangram e pentaminós) foi pouco 

sistemático, surgindo pontualmente para despoletar uma tarefa e não tanto como 

apoio efectivo ao fazer matemática.  

Um resultado interessante que se pode tirar deste estudo é que, nas aulas 

observadas, as professoras não utilizaram o manual escolar adoptado. Este 

serviu exclusivamente38 como suporte dos trabalhos para casa, o que contraria 

alguns dos estudos efectuados, de que é exemplo o Matemática 200139 (APM, 

1998). Contudo, as fichas de trabalho (material mais utilizado nas aulas 

observadas) incluíam questões baseadas nas apresentadas em manuais 

escolares. 

 

 

5.1.5 - A relação entre o currículo real e o currículo prescrito 
 

Da expressão de um conjunto de orientações no currículo prescrito à sua 

concretização prática vai uma distância considerável.  

O modo como as diversas orientações do currículo prescrito se concretizam 

nas práticas de ensino varia de professor para professor, mas existem aspectos 

que se podem referir para as três professoras do estudo. Assim, as orientações 

curriculares (consignadas, em particular, no documento “Currículo Nacional do 

Ensino Básico – Competências Essenciais”) que parecem ter continuidade nas 

práticas de ensino das professoras são:  
 

• Temas matemáticos e desenvolvimento de competências – De acordo com 

o preconizado no Currículo Nacional do Ensino Básico, a Matemática para 

todos não deve identificar-se com o ensino de um certo número de 

                                                 
38 Nas nove aulas observadas pelo investigador (3 de cada professora), em caso algum o manual 
foi utilizado na aula. Apenas foi feita uma referência ao manual e apenas para servir de trabalho 
para casa na segunda aula observada da professora Carla. 
 
39 O Matemática 2001 revelou que a generalidade dos professores (1º, 2º e 3º ciclos e secundário) 
afirma fazer uma grande utilização do manual adoptado pela sua escola (82 % afirmaram que 
usam-no com muita frequência). 
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conteúdos matemáticos específicos, mas sim com a promoção de uma 

educação matemática, sobre e através da matemática, contribuindo para a 

formação global do aluno – um cidadão matematicamente competente.  

Nas práticas de ensino das professoras, a ênfase foi colocada 

principalmente no desenvolvimento de competências no âmbito dos temas: 

Números e Cálculo e Geometria. As tarefas propostas em articulação com o 

modo como as mesmas foram orientadas e exploradas sugerem uma 

preocupação e intenção de criar condições para o desenvolvimento de 

competências no âmbito destes dois temas, em particular: a compreensão 

global dos números e das operações de maneira flexível para fazer 

julgamentos matemáticos e desenvolver estratégias úteis de manipulação 

dos números e das operações; a aptidão para efectuar cálculos 

mentalmente, com os algoritmos de papel e lápis ou usando a calculadora; a 

sensibilidade para a ordem de grandeza de números, assim como a aptidão 

para estimar valores aproximados de resultados de operações; a aptidão 

para realizar construções geométricas e para reconhecer e analisar 

propriedades de figuras geométricas, nomeadamente recorrendo a materiais 

manipuláveis; a compreensão dos conceitos de comprimento e perímetro, 

área, assim como a aptidão para utilizar conhecimentos sobre estes 

conceitos na resolução e formulação de problemas. 
 

•  Natureza das tarefas – No documento Currículo Nacional do Ensino 

Básico é feita referência a um conjunto de experiências de aprendizagem 

que todos os alunos devem vivenciar, nomeadamente: resolução de 

problemas, actividades de investigação, realização de projectos e jogos. Nas 

práticas de ensino das professoras Ana e Carla, foram propostas tarefas, 

predominantemente, estruturadas e fechadas que correspondiam a 

exercícios. Já Beatriz recorreu a tarefas mais abertas relacionadas com o 

quotidiano dos alunos – resolução de problemas e actividades de 

exploração. 
 

•  Os recursos materiais – No documento Currículo Nacional do Ensino 

Básico salienta-se que os alunos devem, frequentemente, ter oportunidade 
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de utilizar recursos de natureza diversa, nomeadamente: tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) e materiais manipuláveis. Durante as aulas 

observadas, as professoras recorreram ao uso de material diverso. No 

entanto, o uso dos recursos apontados no currículo foi pouco sistemático, 

surgindo pontualmente para despoletar uma tarefa e não tanto como suporte 

efectivo à realização de aprendizagens. 
 

•  A cultura de sala de aula – No documento Currículo Nacional do Ensino, 

defende-se que as experiências de aprendizagem que o professor propõe 

aos alunos – as tarefas – contribuem fortemente para a criação da cultura da 

sala de aula. Contudo, a natureza da tarefa não é garante de uma boa 

aprendizagem da matemática, pois outros aspectos têm também 

preponderância, nomeadamente: o ambiente de aprendizagem, os modos de 

organização do trabalho, as interacções que se promovem e o papéis 

assumidos pelo professor e pelos alunos. Nas práticas de ensino das 

professoras, o ambiente foi agradável e descontraído, onde todos os 

intervenientes se sentiam à vontade; foram privilegiados como modos de 

trabalho, o trabalho a pares ou em pequeno grupo (realização das tarefas) e 

de trabalho em grande grupo (discussão das tarefas); as professoras 

assumiram o papel de orientadoras, moderadoras e sistematizadoras do 

trabalho dos alunos.  

Procuraram dar tempo aos alunos para, de forma autónoma e independente, 

darem resposta às tarefas propostas, bem como criar oportunidades de 

partilha, discussão e sistematização do trabalho realizado. No entanto, 

denotou-se pouca ênfase numa exploração aprofundada das ideias dos 

alunos e, em simultâneo, uma grande preocupação no registo de definições. 

Tal foi mais evidente no caso das professoras Ana e Carla e menos no caso 

particular da professora Beatriz. 
 

Apesar das práticas das professoras estarem, globalmente, em consonância 

com o currículo prescrito reflectindo orientações nele enunciadas, as professoras 

Ana e Carla reconheceram que algumas das orientações curriculares não são 

fáceis de concretizar, por motivos diversos, nomeadamente a utilização de 
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actividades de investigação (sugeridas no Currículo Nacional do Ensino Básico). 

Estas duas professoras afirmaram não se sentir à vontade com a sua utilização, 

por razões que se prendem com falta de formação nesse âmbito. Além disso, 

Carla referiu que este tipo de experiência de aprendizagem não é apropriado para 

a faixa etária destes alunos (10 aos 12 anos), pois os alunos ainda não estão 

predispostos para trabalhar com “actividades pouco estruturadas e abertas”. 

Quanto ao uso das novas tecnologias, em particular do computador, 

consideraram que a sua pouca utilização se prende com o facto de não haver 

condições: falta de computadores e indisponibilidade da sala das TIC (esta sala é 

utilizada frequentemente por várias áreas curriculares e projectos, o que 

impossibilita a sua utilização no ensino da disciplina de Matemática).  

Todas as professoras reconheceram que o currículo nacional aponta para a 

realização de tarefas de natureza diferente, incluindo resolução de problemas, 

actividades de investigação, realização de projectos e jogos, no âmbito das quais 

os alunos sejam solicitados a conjecturar, argumentar, comunicar, … No entanto, 

denota-se, alguma descontinuidade entre o discurso e a prática, quer ao nível da 

diversidade de tipos de tarefas e frequência com que são usadas, quer ao nível 

das oportunidades criadas para alimentar e sustentar o desenvolvimento do 

raciocínio e da comunicação.  

 

 

5.2 – Implicações do estudo 
 

Actualmente é consensual que não basta que os programas de formação 

(inicial e contínua) confiem aos professores a oportunidade de discutir e repensar 

as suas concepções sobre Matemática, processo de ensino-aprendizagem da 

Matemática e currículo. Para desenvolver a capacidade de criar experiências de 

aprendizagem mais significativas e desafiantes, o professor precisa de ser capaz 

de relacionar conhecimentos matemáticos, de realizar investigações matemáticas, 

de ter uma atitude de abertura à experimentação de novas ideias, reformulando- 

-as e melhorando-as de acordo com a sua reflexão na e sobre a acção. Para 

desdobrar o seu autodomínio em situações dinâmicas, gerindo um discurso mais 

participado pelos alunos, o professor precisa de se sentir seguro e apoiado, 
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avançando paulatinamente, sem perder o controlo. Tudo isto aponta para uma 

formação muito ligada à prática e apoiada por uma rede relacional de colegas e 

formadores (Krainer, 1996), requerendo, designadamente, uma maior consciência 

por parte dos professores, da necessidade de investirem no seu próprio 

desenvolvimento profissional (Ponte e Santos, 1998). 

A Matemática está perante velhos problemas e novos desafios. Os 

problemas que nós hoje identificamos foram já apontados há muito40. Este facto 

deverá constituir um desafio estimulante para que não tornemos esses problemas 

cada vez mais velhos. 

Assim e tendo em conta, em particular, o dito pelas professoras e o 

observado nas aulas, para que as orientações curriculares sejam mais facilmente 

concretizadas é necessário: (i) intervir na formação de professores de modo a 

apoiar e preparar os docentes para, de forma eficaz e fundamentada, lidarem com 

o actual currículo nacional de Matemática; (ii) rever o programa de Matemática de 

modo a haver maior coerência entre este e as orientações curriculares expressas 

no documento “Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais”. 

 

 

5.3 – Limitações do estudo 
 

A primeira limitação que o presente estudo reflecte é o facto de ser a 

primeira investigação desta natureza feita pelo investigador. Consequentemente, 

teremos que salientar a inexperiência do investigador, nomeadamente no que 

                                                 
40 Muitos dos problemas detectados actualmente no ensino da Matemática já foram identificados 
por autores internacionais como George Polya (na década de 40) ou nacionais como foram os 
casos de Bento Caraça (décadas de 40 e 50) e Sebastião e Silva (década de 60). Atente-se nas 
palavras destes autores: 
 

“Duvidamos que as tábuas de logaritmos, como instrumento de trabalho, conservem 
por muito tempo a soberania que tiveram. Em certos ramos de aplicação da 
Matemática à vida corrente, a tábua de logaritmos está hoje de largo ultrapassada 
pela máquina de calcular” (Caraça, 1942, p.12 citado por Ponte, 2002, p. 4) 
 

“A modernização do ensino da Matemática terá de ser feita não só quanto a 
programas, mas também quanto a métodos de ensino. O professor deve abandonar, 
tanto quanto possível, o método expositivo tradicional, em que o papel dos alunos é 
quase cem por cento passivo, e procurar, pelo contrário, seguir o método activo, 
estabelecendo diálogo com os alunos e estimulando a imaginação destes, de modo a 
conduzi-los, sempre que possível, à redescoberta […] A par da intuição e da 
imaginação criadora, há que desenvolver ao máximo no espírito dos alunos o poder 
de análise e o sentido crítico […]” (Silva, 1964, citado por Ponte, 2002, pp. 6-7)  
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respeita à recolha de dados com base, em particular, em entrevistas e 

observações de sala de aula, facto que implicou um investimento cuidadoso na 

preparação e realização da recolha de dados.  

A abordagem privilegiada na análise dos dados, eminentemente qualitativa e 

interpretativa, reveste-se de um carácter tão fecundo quanto subjectivo e portanto 

os resultados são considerados particulares e contextualizados no âmbito da 

finalidade pretendida com este estudo. Deste modo, todas as conclusões 

emergentes deste estudo são de carácter não generalizável. Com efeito, poderão 

ser tidas em conta como instrumento conceptual em outras reflexões e em 

campos de conhecimento similares, e não como modelos transferíveis 

linearmente para outros contextos e situações. 

As limitações de tempo decorrentes da realização do trabalho, com a 

acumulação das funções de docente por parte do investigador constituíram fortes 

constrangimentos que não podemos deixar de assinalar. Houve momentos em 

que era benéfico observar duas aulas consecutivas e, não foi possível, por 

questões de incompatibilidade de horários entre o investigador e as aulas das 

participantes. 

 

 

5.4 – Sugestões para futuras investigações 
 

Ao longo do desenvolvimento deste estudo e à medida que se ia dando 

resposta às questões do estudo, novas questões foram despontando, as quais se 

afiguram poder ser consideradas para futuras investigações: 

•  As professoras participantes neste estudo têm percursos académicos e 

profissionais distintos, quer pela formação académica, quer pelo tempo de 

serviço, quer ainda pela diversidade de experiências vividas. Contudo, 

leccionam todas no mesmo nível de ensino (2º CEB). De modo a construir 

uma imagem mais completa e abrangente acerca das perspectivas e 

práticas de professores de matemática do Ensino Básico, considera-se 

relevante a realização de estudos com professores de outros níveis de 

ensino (1º e 3º Ciclos). A análise comparativa entre perspectivas e práticas 

de professores de diferentes níveis de ensino afigura-se como uma via para 
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fazer emergir semelhanças e diferenças, nomeadamente, em termos de 

articulação, capazes de sustentar formas de intervenção promotoras de um 

ensino de qualidade no quadro da optimização da articulação entre o 

currículo prescrito e o(s) currículo(s) real(ais) nos diferentes níveis de ensino 

da escolaridade obrigatória. 

• As professoras participantes reconheceram algumas dificuldades na 

concretização das orientações curriculares para o ensino da Matemática, 

em particular no que diz respeito à promoção de experiências de 

aprendizagem enunciadas no documento “Currículo Nacional do Ensino 

Básico – Competências Essenciais”. Para tal contribui, na opinião das 

próprias professoras, a pouca formação relativamente às novas 

orientações curriculares, pois tal como elas salientaram, escasseiam as 

actividades de formação contínua relacionadas com esta temática. Assim, 

seria pertinente, implementar e avaliar programas de formação centrados 

no desenvolvimento de competências dos professores necessárias a uma 

consecução de qualidade do preconizado no currículo prescrito de 

Matemática (de que são exemplo os mais recentes Programas de 

Formação Contínua em Matemática para professores do 1º e 2º Ciclos).  
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